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Tavoitteet ja toteutus
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• Selvityksen tavoitteena on muodostaa ensihoitopalvelun 

järjestämisen ja tuottamisen tuore tilannekuva 

sairaanhoitopiireittäin sekä kartoittaa suunnitelmia 

ensihoitopalvelun kehittämiseksi tulevina vuosina eri 

sairaanhoitopiireissä / tulevilla hyvinvointialueilla

- Tarkoitus on tuottaa sekä nykyisille toimijoille että alueellisille 

valmisteluelimille tilannetietoa toiminnan kehittämisen ja suunnittelun 

tueksi

- Kustannusten tarkastelu rajattiin ulkopuolelle

• Selvityksen avulla kartoitetaan:

a) Miten ensihoitopalvelu* tuotetaan eri alueilla tällä 

hetkellä?

b) Millaisia kehityssuuntia alueilla on olemassa 

ensihoitopalvelulle tulevina vuosina?

• Tuotannolliset ratkaisut, synergiat

• Ensihoitopalvelun rooli kokonaisuudessa, sisältöjen kehitys ja 

yhdyspinnat

• Mitä muutostarpeita ensihoidolle on tunnistettu (esim. resurssit, 

lainsäädäntö, henkilöstö ja osaaminen)

ToteutusTavoitteet

• Toteutus ”työpöytäanalyysinä” & laajoina puhelinhaastatteluina. 

Keskeisinä selvitettävinä teemoina**:

- Mikä on ensihoitopalvelun ja ensivasteen tuotantorakenne nykytilassa? 

Yhteistyö sairaanhoitopiirien kesken?

- Millaisia muita ensihoitoon ja ensivastetoimintaan liittyviä tehtäviä tai 

vastuita eri toimijoilla on?

- Miten ensihoidon roolin osana kokonaisuutta ja palvelutarpeen arvioidaan 

kehittyvän?

- Millaisia muutoksia palvelutuotantoon on suunniteltu lähivuosille? 

- Millaisia tuotannollisia synergioita tunnistetaan (esim. pelastustoimen 

kanssa, muiden sote-palvelujen kanssa)? Miten on hyödynnetty tai 

jatkossa hyödynnetään?

• Tiedon keruun kohderyhmänä olivat järjestämisen osalta 

sairaanhoitopiirit ja tuottamisen osalta sairaanhoitopiirit, 

pelastuslaitokset & yksityiset palveluntuottajat. Haastatteluihin 

kutsuttiin kaikkien sairaanhoitopiirien ensihoidosta vastaavat 

tahot sekä kaikkien pelastuslaitosten edustajat.

• Hanketta ohjasi STM:n ja SM:n edustajista koostunut 

ohjausryhmä

*Ensihoitopalvelu = Ensihoito mukaan lukien ensivaste.

**Haastatteluja varten laadittiin tarkempi haastattelurunko näiden teemojen pohjalta.
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Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu

Eteneminen ja työvaiheet

3Työkokous Haastattelut

Aloituskokous

• Tarkennukset 

sisältöihin

• Työn 

käynnistäminen

Tilannekuvan pohjatiedot: Suoraan 

saatavilla olevan tiedon kokoaminen (mm. 

palvelutasopäätökset, aiemmat selvitykset ja raportit)

1.

Loppuraportointi 

ohjausryhmässä

• Selvityksen 

toimitus & 

esittelyt

Ohjausryhmä

Aluekohtaiset tarkennukset:
- Nykyisten toimintamallien tarkentaminen

- Tulevaisuuden kehityssuunnitelmien 

koostaminen

2.

Yhteenveto:
Loppuraportin kokoaminen ja

esittely. 

3.

Ohjausryhmän 

kokous 17.3

• Tietotarpeet

• Kysymykset ja 

haastattelu-

runko

Ohjaus-

ryhmän 

kokous 

12.4

Ohjaus-

ryhmän 

kokous 6.5

VAIHE 1 VAIHE 2

Ohjausryhmän 

kokous 21.5



Taustaa: Käsitteet, joita tässä selvityksessä käytetään ja niiden määritelmät

Ensihoito

• Ensihoito tarkoittaa säädösten mukaisen ammattihenkilöstön potilaalle hoitolaitoksen ulkopuolella antamaa hengen pelastavaa 

tai vamman pahenemista estävää hoitoa. Ensihoitajat antavat ensihoitoa sairaalan ulkopuolella potilaan kotona tai 

onnettomuuspaikoilla. 

Ensihoitopalvelu

• Ensihoitopalveluilla huolehditaan äkillisesti sairastuneen tai vammautuneen potilaan ensihoidosta ja tarvittaessa kuljetuksesta 

ensihoitoyksiköllä terveydenhuollon päivystyspisteeseen. Keskeiset tehtävät mm. hoidon tarpeen arviointi, ohjaaminen oikeaan 

hoitoon sekä suunnitella hoidon järjestäminen yhteistyössä sote-toimijoiden kanssa.

Ensivaste

• Potilaan luokse lähetettävä lähin mahdollinen yksikkö, joka kykenee aloittamaan välittömät toimenpiteet potilaan 

peruselintoimintojen turvaamiseksi, antamaan tehostettua ensiapua, arvioimaan potilaan tilan ja raportoimaan tilanteesta 

eteenpäin. EVY (ensivasteyksikkö) ei kuljeta potilasta kuin poikkeustapauksissa.

Kiireellisyysluokitus

• Ensihoidon tehtävähälytykset jaetaan hätäkeskuksessa tehtävän riskinarvioinnin perusteella neljään tehtäväkiireellisyysluokkaan:

A, B, C, ja D. Näille jokaiselle kiireellisyysluokalle on määritelty ennalta kriteerit ja tavoitteena on oikea-aikaisen avun saaminen 

jokaiselle avuntarvitsijalle. A ja B-luokan tehtävät ajetaan hälytysajona, C ja D ajetaan muun normaalin liikenteen mukaisena 

ajona

Riskialueluokitus

• Palvelutasopäätöksessä erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien kuntayhtymien alueet jaetaan yhden neliökilometrin kokoisiksi 

soluiksi, jotka luokitellaan riskialueluokkiin. Alueluokitus perustuu Suomen Ympäristökeskuksen (SYKE) taajamaluokitukseen. 

Ensihoitopalvelun riskialueet jaetaan neljään alueluokkaan, jotka ovat ydintaajama, muu taajama, asuttu maaseutu ja muut 

alueet.

Palvelutasopäätös

• Palvelutasopäätöksessä määritellään ensihoitopalvelun tavoittamisajat erityisvastuualueittain ja muu sisältö ensihoitopalvelun 

toiminta-alueella. Palvelutasopäätöksessä määritellään mm. ensihoitopalvelun järjestämistapa, sisältö, koulutusedellytykset, 

väestön tavoittamista kuvaavat tavoiteajat erityisvastuualueittain yhdenvertaisesti valmisteltuna, ja muut alueen ensihoitopalvelun 

järjestämisen kannalta tarpeelliset seikat. Palvelutasopäätöksen on perustuttava ensihoitokeskuksen johdolla 

erityisvastuualueittain valmisteltavaan riskianalyysiin.

Hälytys

• Hälytys viittaa tässä selvityksessä hätäkeskuslaitoksen ensihoitopalvelulle välittämään ensihoitotehtävään. Hätäkeskuslaitoksen

hälytys johtaa tehtävään, jolle osallistuu yksi tai useampi ensihoitoyksikkö ensihoitoalueen kenttäjohdon tekemän arvioinnin ja

työnjaon mukaisesti. 
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Sisällysluettelo

1 Yhteenveto

2 Ensihoidon järjestämisen nykytila valtakunnallisesti

3 Ensihoidon nykytila ja tulevaisuuden suunnitelmat sairaanhoitopiireittäin



Johdon yhteenveto ensihoitopalvelun selvityksestä

Selvityksen tavoite

• Selvityksen tavoitteena oli muodostaa ensihoitopalvelun järjestämisen ja tuottamisen tuore tilannekuva sekä 

kartoittaa alueellisia kehityssuunnitelmia tulevina vuosina. Selvityksen avulla kartoitettiin vastauksia kahteen 

keskeiseen kysymykseen:
1. Miten ensihoitopalvelu tuotetaan eri alueilla tällä hetkellä?

2. Millaisia kehityssuuntia alueilla on olemassa ensihoitopalvelulle tulevina vuosina?

Selvityksen toteutus ja 

käytetyt menetelmät

• Selvitys toteutettiin analysoimalla olemassa olevia tietoaineistoja sekä laajoina puhelinhaastatteluina

• Tiedon keruun kohderyhmänä olivat järjestämisen osalta sairaanhoitopiirit ja tuottamisen osalta 

sairaanhoitopiirit, pelastuslaitokset & yksityiset palveluntuottajat
- Yhteensä yli 60 haastateltua sairaanhoitopiireistä, pelastuslaitoksista, yksityiseltä sektorilta ja ministeriöistä

Keskeiset löydokset 

ensihoidon nykytilasta 

ja kehityssuunnista

• Ensihoidon tuotantorakenteen painotus on siirtynyt koko ajan enemmän kohti sairaanhoitopiirien omaa 

tuotantoa, vaikka pelastuslaitosten tuottama ensihoito onkin edelleen merkittävässä roolissa

• Ensihoidossa toimivat toimijat tunnistavat samoja kehitystarpeita ensihoitopalvelulle: 1) ensihoidon 

rahoitusmalli ei tue ensihoitopalvelun nykyistä tehtäväkuvaa, 2) palvelun mittaamiseen on tunnistettu 

kehitystarpeita erityisesti vaikuttavuuteen liittyen ja 3) ensihoidon tehtäväkuvan muuttuminen edellyttää 

ensihoitajien osaamisen olevan laaja-alaista ja monimuotoista

• Toisaalta selvityksessä tunnistettiin teemoja, joissa eri toimijat painottivat eri asioita. Yksi näistä teemoista 

koskee ensihoidon synergioita. Sairaanhoitopiirien näkökulmasta ensihoidon keskeisin synergia on yhteis-

työssä muiden sote-toimijoiden kanssa – synergiat pelastustoiminnan kanssa nähdään rajatumpina liittyen 

mm. moniviranomaistehtäviin, asemaverkostoon ja hankintoihin. Toisaalta pelastustoiminta näkee ensihoidon 

synergiat mm. onnettomuustilanteissa ja ensivastetoiminnan kanssa laajoina, ja ne tulisi säilyttää erityisesti 

pienten paikkakuntien resurssien varmistamiseksi
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Ensihoitopalvelun hälytyksiä Suomessa yhteensä 725 755 vuonna 2020 – niistä 

13 900 tehtävässä (11 %) myös ensivaste hälytetty

Lähde: STM, Pelastustoimen PRONTO-järjestelmä

33%

30%

6%

25%

42%
34%

2018

27%

7%

30%

2019

28%

6%

32%

2020

A

B

C

D

746 758
726

Ensihoitopalvelun hälytyksien määrä Suomessa 

kiireellisyysluokan mukaan 2018–2020 

1 000 tehtävää

2017-

2019 ka.

2020

14

24

-42%

Pelastustoimen tuottamien ensivastetehtävien 

hälytysten määrä Suomessa 2017–2020 

1 000 tehtävää

Kiireellisimpien, eli A&B-tehtävien 

osuuden nousua vuonna 2019 

selittää mm. Erica-järjestelmän 

käyttöönotto: Erican tultua käyttöön 

ensimmäisissä sairaanhoitopiireissä 

2018 aiempaa suurempi osa 

tehtävistä luokiteltiin A- tai B-luokan 

tehtäväksi. 

Ensihoidossa hälytyksien määrä on 

yksi näkökulma volyymien 

tarkasteluun. Yksi hälytys voi johtaa 

siihen, että useampi yksikkö on 

samalla tehtävällä, ja tässä 

tehtäväjärjestelyssä kenttäjohdolla on 

merkittävä rooli.

Ensivastetehtäviä on 

merkittävästi vähemmän 

kuin ensihoitotehtäviä. 

Koronaepidemian myötä 

sairaanhoitopiirit muuttivat 

ohjeistuksiaan, mikä johti 

EV-yksiköiden määrän 

systemaattiseen laskuun 

hälytyksissä. Lisäksi mm. 

ihmisten vähentynyt 

liikkuminen laski 

tapaturmien ja 

onnettomuuksien määrää.
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Huom. Ensivastetehtävien 

lukumäärä sisältyy 

ensihoitopalvelun 

tehtävähälytyksien 

kokonaismäärään.



Eniten hätäkeskuksen välittämiä tehtäviä suhteessa väestöön on Pohjois- ja Itä-

Suomessa

Lähde: STM, Tilastokeskus, asiantuntijanäkemykset

Ensihoitopalvelun hälytykset sairaanhoitopiireittäin 2020 

tehtävää / asukas

0,25

0,20

0,18

0,18

0,17

0,16

0,16

0,15

0,15

0,15

0,15

0,14

0,13

0,12

0,12

0,11

0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30

Länsi-Pohja

Pohjois-Savo

Etelä-Savo

Etelä-Pohjanmaa

Itä-Savo

Kainuu

Pohjois-Karjala

Lappi

Keski-Pohjanmaa

Etelä-Karjala

Keski-Suomi

Pohjois-Pohjanmaa

Kymenlaakso

Päijät-Häme

Satakunta

Kanta-Häme

Pirkanmaa

Varsinais-Suomi

Vaasa

HUS

0,19

0,19

0,15

0,10
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Alueiden välisiä eroja palvelukäytössä 

selittää monta tekijää, kuten:

• Väestöpohja ja väestön ikärakenne

• Alueellinen sairastavuus

• Sairaanhoitopiirin pinta-ala ja etäisyydet 

lähimpiin asutuskeskuksiin

• Hätäkeskusohjeistukset



Sairaanhoitopiirien välillä on eroja asetetussa palvelutasossa – palvelutaso 

määritetään nykyisin erityisvastuualueen sisällä yhtenäiseksi

Lähde: STM, sairaanhoitopiirien palvelutasopäätökset, NHG analyysi

Erityis-

vastuualue
Sairaanhoitopiiri

Tavoittamisviive 50% Tavoittamisviive 90%

AB, RL1 AB, RL2 AB, RL3 AB, RL1 AB, RL2 AB, RL3 C D

HYKS

Etelä-Karjala 0:06 0:07 0:14 0:09 0:12 0:20 0:30 2:00

HUS 0:05 0:07 0:13 0:09 0:12 0:24 0:30 2:00

Kymenlaakso 0:06 0:07 0:14 0:09 0:12 0:20 0:30 2:00

Päijät-Häme 0:06 0:07 0:14 0:09 0:12 0:20 0:30 2:00

TYKS

Satakunta 0:06 0:08 0:15 0:09 0:17 0:26 0:30 2:00

Vaasa 0:06 0:08 0:15 0:09 0:17 0:26 0:30 2:00

Varsinais-Suomi 0:06 0:08 0:15 0:09 0:17 0:26 0:30 2:00

TAYS

Etelä-Pohjanmaa 0:06 0:08 0:15 0:10 0:16 0:30 0:30 2:00

Kanta-Häme 0:06 0:08 0:15 0:10 0:16 0:30 0:30 2:00

Pirkanmaa 0:06 0:08 0:15 0:10 0:16 0:30 0:30 2:00

KYS

Etelä-Savo 0:08 0:10 0:20 0:11 0:25 0:35 0:30 2:00

Itä-Savo 0:08 0:10 0:20 0:11 0:25 0:35 0:30 2:00

Keski-Suomi 0:08 0:10 0:20 0:11 0:25 0:35 0:30 2:00

Pohjois-Karjala 0:08 0:10 0:20 0:11 0:25 0:35 0:30 2:00

Pohjois-Savo 0:08 0:10 0:20 0:11 0:25 0:35 0:30 2:00

OYS

Kainuu 0:06 0:08 0:22 0:10 0:15 0:40 0:30 2:00

Keski-Pohjanmaa 0:06 0:08 0:22 0:10 0:15 0:40 0:30 2:00

Lappi 0:06 0:08 0:22 0:10 0:15 0:40 0:30 2:00

Länsi-Pohja 0:06 0:08 0:22 0:10 0:15 0:40 0:30 2:00

Pohjois-Pohjanmaa 0:06 0:08 0:22 0:10 0:15 0:40 0:30 2:00
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Palvelutasopäätöksen tavoiteajat sairaanhoitopiireittäin (hh:mm)

• Ensihoidon palvelutasopäätösten sisällöstä 

säädetään ensihoitoasetuksessa (535/2017). 

Asetuksen mukaan ensihoidon 

palvelutasopäätöksissä tulee olla määritettynä 

vähintään seuraavat asiat: 

1) ensihoitopalvelun järjestämistapa 

2) ensihoitopalvelun sisältö 

3) ensihoitopalveluun osallistuvilta edellytetty koulutus 

4) väestön tavoittamista kuvaavat tavoiteajat 

erityisvastuualueittain yhdenvertaisesti valmisteltuna 

• Lisäksi palvelutasopäätöksissä voidaan 

määrittää muita järjestämisen kannalta 

tarpeellisia seikkoja. Käytännössä enemmistö 

palvelutasopäätöksistä kuitenkin määrittää 

asetuksessa pakolliseksi määrätyt seikat



Yhteenveto tuotantorakenteen muutoksesta: ensihoidon tuotantorakenteen 

painotus siirtynyt koko ajan enemmän kohti shp:n omaa tuotantoa

Käytävä läpi integroitujen sote-kuntayhtymien osalta miten pelastustoimi ja ensihoito on organisoitu: onko pelastuslaitos samaa organisaatiota vai edelleen alueen kuntien vastuulla. Pohjois-Karjala eroaa 

Suomen muista sairaanhoitopiireistä siinä, että alueen sote-kuntayhtymä Siun sote vastaa myös pelastustoiminnasta.

Sairaanhoitopiirin tuottama ensihoito on yleistynyt 7 vuoden aikana. 

Vuodesta 2022 alkaen ainoastaan neljässä sairaanhoitopiirissä shp ei 

tuota ensihoitoa itse ollenkaan.

Pelastuslaitosten tuottama ensihoito on edelleen merkittävässä 

roolissa, yli puolessa sairaanhoitopiireistä pelastuslaitos tuottaa 

jatkossakin ensihoitoa. Määrä on kuitenkin ollut laskussa.

2014 2022– 2022–

2014 2022-

11 17

sairaan- sairaan-

hoitopiirissä hoitopiirissä

Sairaanhoitopiireistä shp

omaa tuotantoa on...

2016 2022-

14 12

sairaan- sairaan-

hoitopiirissä hoitopiirissä

Sairaanhoitopiireistä 

pelastuslaitos tuottajana...

2016

Sairaanhoitopiiri tuottajana
Sairaanhoitopiiri ei 

tuottajana
Pelastuslaitos tuottajana Pelastuslaitos ei tuottajana
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Ensihoidossa toimivat toimijat tunnistavat samoja kehitystarpeita 

ensihoitopalvelun nykytilaan 
Tunnistetut kehitystarpeet ovat hyvinvointialueuudistuksesta riippumattomia

Lähde: sairaanhoitopiirien, pelastuslaitoksien ja yksityisten toimijoiden haastattelut.

Sairaanhoitopiirin näkökulma Pelastuslaitoksien näkökulma Yksityisten toimijoiden näkökulma

• Ensihoitopalvelua tuottavat tahot tunnistavat, että sairausvakuutuslain säädösten kautta tuleva Kela-korvaus ei tue ensihoitopalvelun 

muuttunutta tehtäväkuvaa: ensihoitopalvelu on kehittynyt yhä enemmän kohteessa annettavaa hoitoon, jolloin potilaalle tehdään hoidon 

tarpeen arviointi tai aloitetaan ensihoito jo kohteessa. Näissä tapauksissa potilasta ei kuljeteta terveydenhuollon toimintayksikköön. 

Kuljettamiseen perustuva Kela-korvaus aiheuttaa kannustimen, joka on ristiriidassa ensihoidon tavoitellun kehityssuunnan kanssa.

• Palvelutuotannon näkökulmasta on ensisijaista, että ensihoidon tehtävänkuvien osaamistarpeet kartoitetaan ja ymmärretään, 

minkälaista osaamista ensihoitajilta nykytehtävien hoitamiseksi vaaditaan: jotta ensihoidon tehtäviä voidaan toteuttaa jatkossakin 

kohteessa, tulee ensihoitajilla olla laaja-alainen ja monimuotoinen osaaminen. Osaamisnäkökulmaa peilaten on arvioitava, vastaako nykyinen 

ensihoitajien koulutuspolku toimintaympäristön tarpeisiin (toimintaympäristön muutos saattaa vaikuttaa koulutuksen vetovoimaisuuteen)

• Pelastajatutkinnon osalta arvioitava, miten pelastajatutkinnon koulutuksen uudistamisessa tulee ensihoidon osaaminen ottaa 

huomioon: nykyisin koulutus keskittyy akuutteihin tehtäviin ja usein alalle hakeudutaankin tästä syystä

Rahoitusmalli ei tue 

ensihoitopalvelun 

nykyistä  

tehtäväkuvaa

Palvelutasojen 

mittaamiseen on 

tunnistettu 

kehitystarpeita

Ensihoidon 

tehtäväkuvan 

muuttuminen voi 

edellyttää 

koulutusohjelmien 

uudistamista

• Sairaanhoitopiirit ovat tunnistaneet, että palvelutasoja tulisi mitata kokonaisvaltaisemmin kokonaispalvelun ja hoidon vaikuttavuuden 

näkökulmasta: palvelutasoa mitataan nykyseillään hätäkeskuksen määrittämän kiireellisyyden ja tavoittamisviiveen kautta, mutta väestön 

tavoittamisviiveen mittaamisen lisäksi tarvitaan mittareita potilaiden saamasta palvelusta ja hyödyistä

Yhteisesti tunnistetut ensihoitopalvelun kehitystarpeet
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Tietyissä teemoja ensihoidossa toimivat toimijat korostavat erilaisia näkökulmia 

1) Kilpailutuslainsäädännön piiriin kuuluvat palvelut tulee kilpailuttaa, minkä vuoksi ensihoitopalvelu ei voi tuottaa esim. tiettyjä kotiin vietäviä palveluja ilman palvelujen kilpailuttamista.

Lähde: sairaanhoitopiirien, pelastuslaitoksien ja yksityisten toimijoiden haastattelut.

Sairaanhoitopiirin näkökulma Pelastuslaitoksien näkökulma Yksityisten toimijoiden näkökulma

• Sairaanhoitopiirit näkevät perustelluksi kasvattaa ensihoidon omaa tuotantoa: oman tuotannon kasvattamisella tavoitellaan kokonaisvaltaista 

toiminnan johtamista ja kehittämistä. Oman palvelutuotannon ja järjestämisvastuun nähdään tukevan toisiaan niin viranomaisen statuksen kuin 

tuotannon taloudellisen hallittavuuden näkökulmista

• Pelastuslaitoksien ja yksityisten toimijoiden näkökulmasta heidän tuotantonsa ei estä toiminnan sujuvaa kehittämistä ja johtamista, vaan 

kyse voi olla rakenteista ja raja-aidoista, jotka eivät tue kokonaisvaltaista toiminnan kehittämistä

• Osa sairaanhoitopiireistä on vähentänyt ja vähentää jatkossakin yksityisten toimijoiden määrää: yksityisten toimijoiden palvelusopimuksista 

on luovuttu, koska toimintaa koetaan olevan vaikeampi johtaa ja kehittää. Lisäksi taloudelliset ja sopimustekniset syyt vaikuttavat osalla alueista

• Yksityisen toimijan näkökulmasta kyse on pikemminkin ollut yhteistyön ja kommunikaation puutteesta: yksityisten toimijoiden kanssa ei 

tehdä juurikaan ylätason yhteistyötä, jolloin toimijoiden potentiaalia toiminnan kehittämisessä ei välttämättä edes tunnisteta. Lisäksi näyttöä 

yksityisen toimijan taloudellisista vaikutuksista on vain harvoin saatavilla

• Sairaanhoitopiirien näkökulmasta ensihoidon suurin synergia on terveydenhuollon toimijoihin päin ja synergiat pelastustoiminnan kanssa 

ovat rajattuja: synergiaetuja pelastustoiminnan kanssa tunnistetaan asemaverkostossa, tiloissa ja hankinnoissa, eikä niinkään toiminnan 

kehittämisessä muuttuneen toimintaympäristön tarpeisiin

• Pelastustoiminta näkee ensihoidon synergiat laajoina ja ne tulisi säilyttää: kun pelastustoiminta ja ensihoito on rakennettu tiiviisti yhteen, 

voidaan moniammatillisella yhteistyöllä tuottaa palvelua pienelläkin paikkakunnalla riittävin resurssein. Lisäksi ensivastetoiminnan ja ensihoidon 

osaamisen välillä on vahva synergia, mikä on olennainen ylläpitämään pelastajien ensivasteosaamista

• Sairaanhoitopiirien näkökulmasta ensihoito on tiiviisti osa terveystoimea, jolloin ensihoitoa on myös tarkoitus kehittää osana 

päivystyksellistä hoitoketjua: kehittämisen näkökulmasta suuntausta tukee kohteessa annettavan hoidon kehittäminen ja oman toiminnan 

kasvattaminen, lisäksi synergiaa tunnistetaan henkilöstön laajemmalla hyödyntämisellä yli yksikkörajojen esim. päivystyksen ja ensihoidon välillä

• Toisaalta pelastuslaitokset ja yksityiset toimijat kokevat, että he jakavat saman vision ensihoidon tulevaisuuden suunnasta ja haluavatkin 

olla mukana tässä kehitystyössä: pelastustoiminnan osalta eduksi koetaan turvallisuusnäkökulman mukaan tuominen ja yksityisten toimijoiden 

osalta nopeasti mukautuvat palvelutuotanto esim. kohteessa annettavan hoidon kehittämiseen siltä osin kun kilpailulainsäädäntö sen mahdollistaa1

Palvelutuotannon 

organisoiminen

Yksityisten 

toimijoiden 

hyödyntäminen

Ensihoidon 

synergiat

Visio ensihoidon 

tulevaisuudesta

1

2

3

4

Näkökulmat
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Kehitystarpeet tulisi huomioida alueellisessa ja valtakunnallisessa 

valmistelussa

13
.

Lähde: sairaanhoitopiirien, pelastuslaitoksien ja yksityisten toimijoiden haastattelut.

Ensihoitopalvelun 

rahoitusmallilta 

toivotaan uudistusta

1

Palvelutasojen 

mittaamiseen 

toivotaan 

vaikuttavuuden 

mittareita

Alueellisesti yhteinen 

visio 

ensihoitopalvelulle 

luotava

2

3

• Nykyinen ensihoitopalvelun rahoitusmalli on ristiriitainen toimintaympäristön tarpeiden kanssa, eikä 

sen koeta tukevan ensihoitopalvelun tavoitteellista kehittämistä

➢ Ensihoitopalvelun ja sairaankuljetuksen monikanavarahoitus tulee uudistaa riippumatta sosiaali-

ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksesta

• Palvelutason mittaamisen tietotuotanto ja mittaamiseen hyödynnetyt mittarit eivät vastaa nykypäivän 

tarpeisiin. Tavoittamisviiveen mittaaminen koetaan tärkeäksi kuvastamaan järjestelmän resurssia, mutta 

tämän lisäksi tarvitaan tietoa potilaan saamasta hoidosta ja kokonaispalvelun vaikuttavuudesta

➢ Palvelutasojen mittaamisen tietotuotantoa ja mittareita kehitettävä valtakunnallisesti

• Osassa alueita ensihoidossa toimivien toimijoiden kesken ei ole yhteistä visiota ensihoitopalvelun 

tavoitteista ja ensihoidon tuottamisesta, jolloin myöskään palveluketjuja ei suunnitella 

kustannustehokkaasti 

➢ Ensihoitopalvelun yhteinen visio ja tavoitetila luotava, ja pyrittävä synergioiden saavuttamiseen 

sekä sote-palvelujen että pelastustoimen muun toiminnan kanssa. Tarve korostuu erityisesti 

Uudellamaalla.

Hyvinvointialue-

uudistus luo uusia 

mahdollisuuksia 

toiminnan 

kehittämiseen

Huomioitavia näkökulmia valmisteluvaiheeseen

• Hyvinvointialueuudistuksen myötä sosiaali- ja terveydenhuolto ja pelastustoimi ovat samaa 

oikeushenkilöä (pl. Uudenmaan erillisratkaisu) ja saman ohjauksen alaisena, mikä mahdollistaa 

synergioiden hyödyntämisen molempiin suuntiin

➢ Hyvinvointialueuudistuksen potentiaali ensihoitopalvelun toiminnan kehittämiseen ja 

synergioiden hyödyntämiseen on syytä tunnistaa osana alueellista valmistelua. Myös synergiat 

varautumisessa ja valmiudessa tärkeä huomioida.
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Selvitys tuotti kattavan käsityksen ensihoidon hälytysmäärien ja palvelutason 

nykytilasta sekä sisällöllisestä kehityssuunnasta tulevaisuudessa
Jatkoselvityksissä paneuduttava mm. kustannuksiin ja vaikuttavuuteen – tämä selvitys ei keskittynyt näihin teemoihin

Nykytila

Tulevaisuuden 

skenaariot ja 

kehityssuunnitelmat

Mihin asioihin tämä selvitys tuotti vastauksia?
Mihin asioihin muun muassa tulisi paneutua 

tulevissa selvityksissä?

• Hälytysmäärien nykytilanne ja hälytysmäärien 

kehitys viimeisten 3 vuoden aikana

• Tavoitellun palvelutason toteutuminen 

sairaanhoitopiireittäin

• Nykyinen ylätason tuotantorakenne alueittain ja sen 

muutos 2010-luvulla

• Ensihoidon tuotantorakenteen yksityiskohtainen 

tarkastelu tehtävätasolla: kuinka usein yhtä 

hälytystä hoitaa useampi kuin yksi yksikkö, jne.

• Ensihoidon kustannukset tuotantotavoittain ja 

tuotantotapojen kustannusten vertailu

• Ensihoitopalvelun lisäksi myös koko turvallisuuden, 

varautumisen ja valmiuden kustannukset ja 

mahdollisuudet synergiahyödyille hyvinvointialueilla

• Ensihoitopalvelun kustannusvaikuttavien 

toimintamallien tunnistaminen

• Ensihoidon kustannusvaikuttavuuden mittaamisen 

tueksi tarvittavan tietopohjan ja tiedontuotannon 

kartoitus

• Näkemys ensihoidon sisällöllisestä 

kehityssuunnasta ja sen edellyttämästä 

osaamisesta

• Tuotantorakenteeseen suunnitellut 

lähitulevaisuuden muutokset

14



Sisällysluettelo

1 Yhteenveto

2 Ensihoidon järjestämisen nykytila valtakunnallisesti

3 Ensihoidon nykytila ja tulevaisuuden suunnitelmat sairaanhoitopiireittäin



Ensihoidon toimintaympäristöön vaikuttava lainsäädäntö, asetukset ja 

hallitusohjelman kirjaukset

Lähde: Terveydenhuoltolaki 2010/1326, sosiaali- ja terveysministeriön asetus 585/2017, pelastuslaki 2018/1353, Marinin hallituksen hallitusohjelma

Ensihoitoa koskeva lainsäädäntö

• Terveydenhuoltolain (2010/1326) § 41 ja § 46 nojalla 

ensihoitopalvelusta säädetään sosiaali- ja terveysministeriön 

asetuksella (585/2017). Asetuksessa määritetään mm.
- Ensihoitopalvelun ja erityisvastuualueen ensihoitokeskuksen tehtävät, 

- Ensihoidon palvelutasopäätösten sisällöt, 

- Ensihoitotehtävien kiireellisyys- ja riskialueluokat, 

- Tavoittamisajat, 

- Ensihoitopalvelujen yksiköiden ja henkilöstön osaamistarpeet, 

- Ensihoidon johtamisjärjestelmä, sekä. 

- Kenttäjohdon tehtävät.

• Pelastuslaissa (2018/1353) § 27 määrää pelastuslaitoksen 

pakollisista tehtävistä – niiden lisäksi pelastuslaitos voi myös 

suorittaa ensihoitopalveluun kuuluvia tehtäviä, jos 

ensihoitopalvelun järjestämisestä yhteistoiminnassa alueen 

pelastustoimen ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kesken on 

sovittu

• Pääministeri Marinin hallituksen hallitusohjelman mukaan 

sosiaali- ja terveystoimi sekä pelastustoimi siirretään maakuntien 

järjestettäväksi omina toimialoinaan

• Hallitusohjelmassa teemasta on kirjattu seuraavasti: 

“Pelastustoimen ja ensihoidon tiiviin yhteyden tuoma synergiaetu 

turvataan sote-uudistuksessa”

• Tarkoituksena on kehittää pelastustoimen ohjausjärjestelmää 

sekä turvata synergiaedut ensihoidon kanssa 

• Lääkärihelikopteritoiminnasta hallitusohjelma toteaa, että

lääkärihelikopteritoiminta turvataan koko maassa 

kustannusvaikuttavasti

Ensihoito hallitusohjelmassa ja osana 

soteuudistusta
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Ensihoidon yleiskuva, toimijat ja roolit
Ensihoidon palvelutuottajina toimivat sairaanhoitopiirit, pelastuslaitokset ja yksityiset toimijat

Lähde: Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ensihoitopalvelusta (585/2017), STM, asiantuntijahaastattelut, NHG analyysi

Järjestämisvastuu

Rahoitus

Sairaanhoitopiirit

Palvelut Ensihoitopalvelu

Sairaanhoitopiirit

1

3

5

Ensihoitopalvelujen kokonaiskuva

Hälytysvastuu

4
Hätäkeskuslaitos

Palvelutuotanto

Julkinen palvelutuotanto

Yksityinen palvelutuotanto

2

Sairaanhoitopiirit Pelastuslaitokset

Kela

Asiakasmaksut

▪ Ensihoitotehtävien järjestämisvastuu siirtyi kunnilta sairaanhoitopiireille 1. 

tammikuuta 2013: muutos käynnistyi jo vuonna 2011 ja siirtymäaika päättyi 

vuoden 2012 loppuun

▪ Sairaanhoitopiiri voi tuottaa ensihoitopalvelut omana palvelutuotantona tai 

ulkoistaa palvelutuotannon pelastuslaitoksille suorahankintana tai 

yksityisille palveluntuottajille kilpailutuksen jälkeen. Ensihoitopalvelujen 

tuotanto voidaan toteuttaa myös yhdistelmänä eri palvelutuottajien 

tuotantoa

▪ Ensihoitopalveluun kuuluvat tehtävät voidaan jakaa ensihoitotehtäviin ja 

ensivastetehtäviin

‒ Ensihoitotehtävät ovat hälytystehtäviä, joissa tarvitaan

terveydenhuollon ammattilaisten osaamista

‒ Ensivastetehtävä on hälytystehtävä, jossa lähetetään lähin 

mahdollista ensiapua tehokkaampaan hoitoon kykenevä yksikkö

(esim. paloauto), jonka henkilöstö on saanut ensivastekoulutuksen

▪ Hälytystehtävien jaosta vastaavat hätäkeskuslaitokset (ensihoitotehtävien 

osalta), vastaavasti sairaanhoitopiirit vastaavat potilassiirtojen tehtävien 

jakamisesta

▪ Hätäkeskuslaitoksen tilaamien ensihoitotehtävien rahoituksesta vastaavat 

sairaanhoitopiirit, niin että Kelan korvaukset kuljetuksista ja asiakkailta 

kerättävät asiakasmaksut täydentävät rahoitusta

Kommentit

2

3

4

5

1

17

Ensivaste



Ensihoidon koulutusjärjestelmä rakentuu kahden tutkinnon varaan – hoitotason 

ensihoitajien tarve lisääntynyt hoitotason yksiköiden määrän kasvaessa

Lähde: Asiantuntijahaastattelut, uutiskatsaus, NHG analyysi

Toinen aste Korkeakoulutus

• Perustason ensihoitaja: 

ammatillisesta toisen asteen 

oppilaitoksesta valmistunut lähihoitaja, 

joka erikoistunut ensihoitoon

• Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, 

laajuus 180 op, josta ensihoidon 

opinnot 145 op

• Vuosittain ~300 valmistuvaa 

perustason ensihoitajaa vuosittain

• ~30 ammatillista oppilaitosta

• Hoitotason ensihoitaja: 

ammattikorkeakoulusta valmistunut 

ensihoidon asiantuntija, jonka 

tutkintoon sisältyy sairaanhoitajan 

pätevyys

• Ensihoitajan tutkinto, laajuus 240 op

• Vuosittain ~3 000 hakijaa joista ~300 

valitaan koulutukseen – AMK-tason 

sote-tutkinnoista suosituin

• 8 ammattikorkeakoulua

Lisäksi Pelastusopisto tai sen opetussuunnitelmaa noudattava pelastuslaitos 

voi tarjota pelastusalan ammatillista perus- ja täydennyskoulutusta Suomessa.

• Ensihoitajaksi voi opiskella Suomessa niin toisen asteen 

kuin korkean asteen oppilaitoksissa – perustason 

ensihoitajan uudistettua koulutusta alettiin tarjota 2014

• Tutkintokoulutukset antavat ensihoitoasetuksen mukaiset 

kelpoisuudet perus- tai hoitotason ensihoidon tehtäviin

• Ensihoito on sosiaali- ja terveysalan tutkinnoista tai 

erikoistumisaloista yksi suosituimpia, joten ensihoito on 

työmarkkinoilla edelleen vetovoimainen

• Alueilla, joissa pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita, 

pelastustyöntekijöitä ja ensihoitajia koulutetaan paljon 

ristiin: pelastustyöntekijät saavat työssään koulutusta 

ensihoidollisiin tehtäviin ja vastaavasti ensihoitajat saavat 

pelastustoimeen liittyvää koulutusta

• Hoitotason ensihoitajien tarve on kasvanut viime vuosina, 

sillä hoitotasoisten ensihoitoyksiköiden määrää on nähty 

sairaanhoitopiireissä tarpeelliseksi kasvattaa

Kommentit
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Tausta: Erityisvastuualueista HYKS-ERVAn asukastiheys on merkittävästi suurin 

– OYS-ERVAn maantieteellinen laajuus vaikuttaa ensihoidon järjestämiseen

Lähde: Tilastokeskus

13%

15%

16%

16%

40%

2019

5,49 milj.

47%

21%

13%

12%

8%

2019

338 km2

82

23

20

11

5OYS-ERVA

TAYS-ERVA

HYKS-ERVA

TYKS-ERVA

KYS-ERVA

Asukastiheys erityisvastuualueittain 2019

asukasta / km2

Väestö erva-alueittain 2019

asukasta (%)

Erva-alueiden pinta-ala

km2 (%)

HYKS-ERVA

TAYS-ERVA

TYKS-ERVA

KYS-ERVA

OYS-ERVA
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Ensihoitopalvelun hälytyksiä Suomessa yhteensä 725 755 vuonna 2020

Lähde: STM

30%
B

A

42%

6%

27%

33%

25%

7%

2018

30%

2019

746

6%

28%

D

34%

32%

726

2020

C

758

Ensihoitopalvelun hälytykset Suomessa kiireellisyysluokituksen mukaan 2018–2020 

1 000 tehtävää

Kiireellisimpien, eli A&B-tehtävien 

yhteenlaskettu osuus

2018: 31%

2019: 37%

2020: 34%

Kiireellisimpien, eli A&B-tehtävien osuuden 

nousua selittää mm. Erica-järjestelmän 

käyttöönotto: Erican tultua käyttöön 

ensimmäisissä sairaanhoitopiireissä 2018 

aiempaa suurempi osa tehtävistä luokiteltiin A-

tai B-luokan tehtäväksi.

20

Ensihoidossa tehtävähälytyksien määrä on yksi 

näkökulma volyymien tarkasteluun. Yksi hälytys 

voi johtaa siihen, että useampi yksikkö on 

samalla tehtävällä, ja tässä tehtäväjärjestelyssä 

kenttäjohdolla on merkittävä rooli.



Yhteenveto: HUS alueella ensihoidon tehtävähälytyksiä lähes kolminkertaisesti 

muihin yo-sairaanhoitopiireihin nähden – tehtäviä vähiten Itä-Savossa

Lähde: STM

100 120 1600 18014020 2008040 60

HUS

12

19

Keski-Pohjanmaa

Pohjois-Savo

7

43

Pirkanmaa

Päijät-Häme

Pohjois-Pohjanmaa

Varsinais-Suomi

Keski-Suomi

Pohjois-Karjala

Etelä-Pohjanmaa

Kanta-Häme

Satakunta

12

Vaasa

Kymenlaakso

Lappi 22

Etelä-Karjala

56

Etelä-Savo

Kainuu

Länsi-Pohja

Itä-Savo

165

20

66

62

39

31

31

18

31

29

24

22

18

Ensihoitopalvelun hälytykset sairaanhoitopiireittäin 2020 

1 000 tehtävää
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Koronaepidemia ei näytä isossa kuvassa laskeneen ensihoidon hälytyksiä 

vuonna 2020 – HUS alueella pudotus isoin

Lähde: STM

3010 20020 170 180 19050400 60

Keski-Suomi

Keski-Pohjanmaa

Vaasa

Pohjois-Savo

Länsi-Pohja

HUS

Varsinais-Suomi

Etelä-Savo

Satakunta

Pirkanmaa

Päijät-Häme

Etelä-Pohjanmaa

Pohjois-Pohjanmaa

Kymenlaakso

Etelä-Karjala

Kainuu

Itä-Savo

Lappi

Kanta-Häme

Pohjois-Karjala

2020

2018

2019

Ensihoitopalvelun hälytykset sairaanhoitopiireittäin 2018–2020 

1 000 tehtävää
Huom. Akseli katkeaa: HUS tehtävämäärät 

muuta Suomea korkeammat.
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Eniten hätäkeskuksen välittämiä tehtäviä suhteessa väestöön on Pohjois- ja Itä-

Suomessa

Lähde: STM, Tilastokeskus, asiantuntijanäkemykset

Ensihoitopalvelun hälytykset sairaanhoitopiireittäin 2020 

tehtävää / asukas
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Alueiden välisiä eroja palvelukäytössä 

selittää monta tekijää, kuten:

• Väestöpohja ja väestön ikärakenne

• Alueellinen sairastavuus

• Sairaanhoitopiirin pinta-ala ja etäisyydet 

lähimpiin asutuskeskuksiin

• Hätäkeskusohjeistukset



Sairaanhoitopiirien välillä on eroja asetetussa palvelutasossa – palvelutaso 

määritetään nykyisin erityisvastuualueen sisällä yhtenäiseksi

Lähde: STM, sairaanhoitopiirien palvelutasopäätökset, NHG analyysi 24

Palvelutasopäätöksen tavoiteajat sairaanhoitopiireittäin (hh:mm)

• Ensihoidon palvelutasopäätösten sisällöstä 

säädetään ensihoitoasetuksessa (535/2017). 

Asetuksen mukaan ensihoidon 

palvelutasopäätöksissä tulee olla määritettynä 

vähintään seuraavat asiat: 

1) ensihoitopalvelun järjestämistapa 

2) ensihoitopalvelun sisältö 

3) ensihoitopalveluun osallistuvilta edellytetty koulutus 

4) väestön tavoittamista kuvaavat tavoiteajat 

erityisvastuualueittain yhdenvertaisesti valmisteltuna 

• Lisäksi palvelutasopäätöksissä voidaan 

määrittää muita järjestämisen kannalta 

tarpeellisia seikkoja. Käytännössä enemmistö 

palvelutasopäätöksistä kuitenkin määrittää 

asetuksessa pakolliseksi määrätyt seikat

Erityis-

vastuualue
Sairaanhoitopiiri

Tavoittamisviive 50% Tavoittamisviive 90%

AB, RL1 AB, RL2 AB, RL3 AB, RL1 AB, RL2 AB, RL3 C D

HYKS

Etelä-Karjala 0:06 0:07 0:14 0:09 0:12 0:20 0:30 2:00

HUS 0:05 0:07 0:13 0:09 0:12 0:24 0:30 2:00

Kymenlaakso 0:06 0:07 0:14 0:09 0:12 0:20 0:30 2:00

Päijät-Häme 0:06 0:07 0:14 0:09 0:12 0:20 0:30 2:00

TYKS

Satakunta 0:06 0:08 0:15 0:09 0:17 0:26 0:30 2:00

Vaasa 0:06 0:08 0:15 0:09 0:17 0:26 0:30 2:00

Varsinais-Suomi 0:06 0:08 0:15 0:09 0:17 0:26 0:30 2:00

TAYS

Etelä-Pohjanmaa 0:06 0:08 0:15 0:10 0:16 0:30 0:30 2:00

Kanta-Häme 0:06 0:08 0:15 0:10 0:16 0:30 0:30 2:00

Pirkanmaa 0:06 0:08 0:15 0:10 0:16 0:30 0:30 2:00

KYS

Etelä-Savo 0:08 0:10 0:20 0:11 0:25 0:35 0:30 2:00

Itä-Savo 0:08 0:10 0:20 0:11 0:25 0:35 0:30 2:00

Keski-Suomi 0:08 0:10 0:20 0:11 0:25 0:35 0:30 2:00

Pohjois-Karjala 0:08 0:10 0:20 0:11 0:25 0:35 0:30 2:00

Pohjois-Savo 0:08 0:10 0:20 0:11 0:25 0:35 0:30 2:00

OYS

Kainuu 0:06 0:08 0:22 0:10 0:15 0:40 0:30 2:00

Keski-Pohjanmaa 0:06 0:08 0:22 0:10 0:15 0:40 0:30 2:00

Lappi 0:06 0:08 0:22 0:10 0:15 0:40 0:30 2:00

Länsi-Pohja 0:06 0:08 0:22 0:10 0:15 0:40 0:30 2:00

Pohjois-Pohjanmaa 0:06 0:08 0:22 0:10 0:15 0:40 0:30 2:00
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Tarkasteltaessa A&B-tehtäviä tarkemmin, ydin- ja muun taajaman alueella

tavoittamisaikojen mediaanit ovat melko lähellä toisiaan kaikkialla Suomessa

25Lähde: STM

A&B-kiireellisyysluokituksen hälytyksien tavoittamisaikojen mediaani, 90. persentiili ja määrät sairaanhoitopiireittäin ja riskialueluokittain

min / kpl

Mediaani (vasen aks.) 90. persentiili (vasen aks.) Hälytystehtävien määrä (oikea aks.)
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Taustaa: Sairaanhoitopiirien palvelutasopäätöksistä ja niiden toteutumisesta: 

palvelutaso määritetään jo nyt usein yhteisesti ERVA-tasolla

Lähde: STM, sairaanhoitopiirien palvelutasopäätökset

Sairaanhoitopiiri

Tavoittamisviive 50% Tavoittamisviive 90%

AB, RL1 AB, RL2 AB, RL3 AB, RL1 AB, RL2 AB, RL3 C D

Etelä-Karjala 0:07 0:08 0:17 0:13 0:16 0:28 0:30 0:55

Etelä-Pohjanmaa 0:06 0:08 0:16 0:08 0:19 0:27 0:32 0:38

Etelä-Savo 0:05 0:08 0:19 0:09 0:24 0:34 0:40 0:48

HUS 0:06 0:08 0:14 0:11 0:13 0:24 0:23 0:48

Itä-Savo 0:05 0:08 0:19 0:09 0:23 0:35 0:37 0:43

Kainuu 0:07 0:07 0:17 0:10 0:14 0:36 0:32 0:36

Kanta-Häme 0:06 0:08 0:15 0:10 0:15 0:25 0:28 0:39

Keski-Pohjanmaa 0:06 0:08 0:15 0:10 0:19 0:25 0:30 0:32

Keski-Suomi 0:07 0:08 0:19 0:11 0:21 0:32 0:33 0:37

Kymenlaakso 0:06 0:08 0:16 0:11 0:15 0:28 0:27 0:37

Lappi 0:07 0:08 0:24 0:10 0:18 0:47 0:42 0:46

Länsi-Pohja 0:05 0:08 0:16 0:10 0:15 0:37 0:28 0:32

Pirkanmaa 0:05 0:07 0:15 0:09 0:13 0:25 0:23 0:30

Pohjois-Karjala 0:07 0:08 0:17 0:11 0:20 0:31 0:36 0:43

Pohjois-Pohjanmaa 0:05 0:08 0:15 0:09 0:14 0:29 0:31 0:35

Pohjois-Savo 0:08 0:09 0:20 0:13 0:23 0:34 0:35 0:42

Päijät-Häme 0:06 0:08 0:16 0:11 0:18 0:29 0:33 0:45

Satakunta 0:05 0:08 0:16 0:09 0:16 0:26 0:30 0:53

Vaasa 0:05 0:08 0:15 0:09 0:18 0:28 0:27 0:33

Varsinais-Suomi 0:06 0:08 0:16 0:10 0:16 0:27 0:29 0:37

Toteutunut tavoittamisviive Palvelutasopäätöksen tavoite

Tavoittamisviive 50% Tavoittamisviive 90 %

AB, RL1 AB, RL2 AB, RL3 AB, RL1 AB, RL2 AB, RL3 C D

0:06 0:07 0:14 0:09 0:12 0:20 0:30 2:00

0:06 0:08 0:15 0:10 0:16 0:30 0:30 2:00

0:08 0:10 0:20 0:11 0:25 0:35 0:30 2:00

0:05 0:07 0:13 0:09 0:12 0:24 0:30 2:00

0:08 0:10 0:20 0:11 0:25 0:35 0:30 2:00

0:06 0:08 0:22 0:10 0:15 0:40 0:30 2:00

0:06 0:08 0:15 0:10 0:16 0:30 0:30 2:00

0:06 0:08 0:22 0:10 0:15 0:30 0:30 2:00

0:08 0:10 0:20 0:11 0:25 0:35 0:30 2:00

0:06 0:07 0:14 0:09 0:12 0:20 0:30 2:00

0:06 0:08 0:22 0:10 0:15 0:40 0:30 2:00

0:06 0:08 0:22 0:10 0:15 0:30 0:30 2:00

0:06 0:08 0:15 0:10 0:16 0:30 0:30 2:00

0:08 0:10 0:20 0:11 0:25 0:35 0:30 2:00

0:06 0:08 0:22 0:10 0:15 0:30 0:30 2:00

0:08 0:10 0:20 0:11 0:25 0:35 0:30 2:00

0:06 0:07 0:14 0:09 0:12 0:20 0:30 2:00

0:06 0:08 0:15 0:09 0:17 0:26 0:30 2:00

0:06 0:08 0:15 0:09 0:17 0:26 0:30 2:00

0:06 0:08 0:15 0:09 0:17 0:26 0:30 2:00

Yksikkö: hh:mm
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Sairaanhoitopiireissä toimii alueesta riippuen ~10–100 ensihoitoyksikköä –

valtaosa yksiköistä hoitotason yksiköitä, jotka 24H valmiudessa

Huom. Ei sisällä ensivasteyksiköitä.

Lähde: Sairaanhoitopiirien palvelutasopäätökset, sairaanhoitopiirien nettisivut, uutiskatsaus

Sairaanhoitopiiri

Kaikki 

ensihoitopalvelun 

yksiköt

...joista 

ensihoitoyksiköitä (%)

…ja muita yksiköitä 
(esim. kenttäjohto, varat) 

(%)

Ensihoitoyksiköiden 

määrä

Ensihoitoyksiköistä 

hoitotason yksiköitä

Ensihoitoyksiköistä 

24/7 valmiudessa

Etelä-Karjala 17 65 % 35 % 11 100 % 100 %

Etelä-Savo 14 93 % 7 % 13 100 % 69 %

Helsinki ja Uusimaa 93 80 % 20 % 74 65 % 72 %

Itä-Savo 9 89 % 11 % 8 63 % 50 %

Kanta-Häme 17 94 % 6 % 16 81 % 63 %

Keski-Pohjanmaa 10 90 % 10 % 9 89 % 100 %

Lappi 23 96 % 4 % 22 ei tiedossa 95 %

Pohjois-Pohjanmaa 65 63 % 37 % 41 63 % ei tiedossa

Satakunta 22 77 % 23 % 17 100 % 88 %

Vaasa 18 67 % 33 % 12 92 % 92 %

Etelä-Pohjanmaa 20

Näiltä sairaanhoitopiireiltä ei tiedossa tarkemmin yksiköiden suunnitteluun liittyviä tietoja esim. yksiköiden taso, 

luonne ja valmiustaso. Yllä olevissa sairaanhoitopiireissä kuvattu palvelutasopäätöksessä tarkka yksiköiden 

lukumäärä, niiden kategorisointi ja sijoittelu sairaanhoitopiirin sisällä.

Kainuu 15

Keski-Suomi 26

Kymenlaakso 15

Länsi-Pohja 9

Pirkanmaa 38

Pohjois-Karjala 24

Pohjois-Savo 25

Päijät-Häme 20

Varsinais-Suomi 34
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Ensivastetehtäviä keskimäärin ~24t kpl vuodessa, vuonna 2020 

ensivastehälytyksiä lähes puolet vähemmän

Lähde: Pelastustoimen PRONTO-järjestelmä

2017-2019 ka. 2020

24

14

-42%

Pelastustoimen tuottamien ensivastetehtävien hälytysten määrä Suomessa 2017–2020 

1 000 tehtävää

Ensivastetehtäviä on merkittävästi vähemmän 

kuin ensihoitotehtäviä. Koronaepidemian myötä 

sairaanhoitopiirit muuttivat ohjeistuksiaan, mikä 

johti EV-yksiköiden määrän systemaattiseen 

laskuun hälytyksissä. Lisäksi mm. ihmisten 

vähentynyt liikkuminen laski tapaturmien ja 

onnettomuuksien määrää.
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Huom. Ensivastetehtävien lukumäärä sisältyy 

ensihoitopalvelun tehtävähälytyksien 

kokonaismäärään.



Ensivastetehtävät kuukausittain: Ensivastetehtävien määrä ei palautunut 

vuoden 2020 lopussa alkuvuoden tasolle

Lähde: Pelastustoimen PRONTO-järjestelmä

2 043
1 960

2 152

1 979
2 062 2 082

2 222

2 036

1 884
1 812 1 786

2 070

1 722
1 652

1 355

664
733

1 007
1 113 1 102 1 049

1 201 1 151 1 152

ElokuuTammikuu HeinäkuuMaaliskuu JoulukuuHelmikuu SyyskuuToukokuuHuhtikuu Kesäkuu Lokakuu Marraskuu

Pelastustoimen tuottamien ensivastetehtävien hälytysten määrä Suomessa kuukausittain 2017-2019 keskimäärin vs. 2020 

2017-2019 ka.

2020
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Koronapandemia on todennäköisesti vaikuttanut merkittävimpänä 

tekijänä ensivastetehtävien laskuun vuonna 2020. Ihmisten 

liikkumisen väheneminen on vähentänyt mm. liikenneonnettomuuksia 

ja tapaturmia. Lisäksi taustalla voi vaikuttaa muita syitä, kuten 

muuttuneet toiminta-ohjeistukset.



Yhteenveto: Myös pelastuslaitoksien tuottamien ensivastetehtävien määrässä 

on alueellista vaihtelua

Lähde: Pelastustoimen PRONTO-järjestelmä

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1 000 1 100 1 200 1 300 1 400 1 500
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Pelastuslaitoksen tuottamien ensivastetehtävien hälytykset pelastuslaitoksittain 2020 

tehtävää
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Taustaa: Väestömäärään suhteutettu ensivastetehtävien määrä vaihtelee

pelastuslaitosalueittain merkittävästi

Lähde: Pelastustoimen PRONTO-järjestelmä

3 621 80 5 94 7 10
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Pelastuslaitoksen tuottamat ensivastetehtävien hälytykset pelastuslaitoksittain suhteessa väestöön 2020 

tehtävää / 1 000 asukasta
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Ensivastetehtävien määrä laski lähes kaikissa pelastuslaitoksissa vuonna 2020 

verrattuna vuosien 2017–2019 keskimääräiseen tasoon

Lähde: Pelastustoimen PRONTO-järjestelmä

Pelastuslaitoksen tuottamien ensivastetehtävien hälytykset pelastuslaitoksittain 2017–2020 

tehtävää
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Kiireellisyysluokituksien jakauman näkökulmasta alueiden välillä ei ole kovin 

suuria eroja: A&B-, C- ja D-tehtävien osuus noin kolmasosa kaikkialla Suomessa

Lähde: STM, Tilastokeskus

6%

6%

5%

5%

5%

5%

5%

6%

6%

6%

5%

5%

6%

5%

5%

5%

5%

6%

7%

6%

32%

31%

30%

26%

32%

27%

29%

30%

30%

30%

28%

27%

28%

28%

28%

29%

29%

28%

31%

29%

37%

31%

32%

39%

30%

31%

32%

32%

31%

31%

31%

31%

34%

31%

32%

33%

34%

34%

30%

33%

26%

32%

33%

29%

32%

38%

34%

32%

33%

33%

35%

38%

32%

35%

34%

33%

31%

32%

32%

33%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Päijät-Häme

Itä-Savo

Etelä-Savo

Etelä-Karjala

Kainuu

Etelä-Pohjanmaa

HUS

Kanta-Häme

Keski-Pohjanmaa

Keski-Suomi

Kymenlaakso

Lappi

Länsi-Pohja

Pirkanmaa

Pohjois-Karjala

Pohjois-Pohjanmaa

Pohjois-Savo

Satakunta

Vaasa

Varsinais-Suomi

Ensihoitopalveluun kuuluvien hälytysten jakauma kiireellisyysluokittain sairaanhoitopiireittäin 2020 

1 000 tehtävää

BA DCA- ja B-luokituksen tehtävät ajetaan hälytysajona.
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Sisällysluettelo

1 Yhteenveto

2 Ensihoidon järjestämisen nykytila valtakunnallisesti

3 Ensihoidon nykytila ja tulevaisuuden suunnitelmat sairaanhoitopiireittäin



Yhteenveto tuotantorakenteen muutoksesta: ensihoidon tuotantorakenteen 

painotus siirtynyt koko ajan enemmän kohti shp:n omaa tuotantoa

Käytävä läpi integroitujen sote-kuntayhtymien osalta miten pelastustoimi ja ensihoito on organisoitu: onko pelastuslaitos samaa organisaatiota vai edelleen alueen kuntien vastuulla. Pohjois-Karjala eroaa 

Suomen muista sairaanhoitopiireistä siinä, että alueen sote-kuntayhtymä Siun sote vastaa myös pelastustoiminnasta.

Sairaanhoitopiirin tuottama ensihoito on yleistynyt 7 vuoden aikana. 

Vuodesta 2022 alkaen ainoastaan neljässä sairaanhoitopiirissä shp ei 

tuota ensihoitoa itse ollenkaan.

Pelastuslaitosten tuottama ensihoito on edelleen merkittävässä 

roolissa, yli puolessa sairaanhoitopiireistä pelastuslaitos tuottaa 

jatkossakin ensihoitoa. Määrä on kuitenkin ollut laskussa.

2014 2022– 2022–

2014 2022-

11 16

sairaan- sairaan-

hoitopiirissä hoitopiirissä

Sairaanhoitopiirin omaa 

tuotantoa on...

2016 2022-

14 12

sairaan- sairaan-

hoitopiirissä hoitopiirissä

Pelastuslaitos on 

tuottajana...

2016

Sairaanhoitopiiri tuottajana
Sairaanhoitopiiri ei 

tuottajana
Pelastuslaitos tuottajana Pelastuslaitos ei tuottajana
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Eri tuotantorakennekombinaatioiden määrä vähentynyt viime vuosina oman 

tuotannon lisäännyttyä erityisesti Pohjois-Suomessa
Tulevia tuotantorakennemuutoksia ei vielä kartoitettu suuremmin: alueilla odotetaan soteuudistuksen etenemistä

Käytävä läpi integroitujen sote-kuntayhtymien osalta miten pelastustoimi ja ensihoito on organisoitu: onko pelastuslaitos samaa organisaatiota vai edelleen alueen kuntien vastuulla. Pohjois-Karjala eroaa 

Suomen muista sairaanhoitopiireistä siinä, että alueen sote-kuntayhtymä Siun sote vastaa myös pelastustoiminnasta.

Lähde: Valviran valtakunnallinen selvitys ensihoidosta 2014, Kuntaliiton selvitys sairaanhoitopiirien ensihoidosta 2016, sairaanhoitopiirien ja pelastuslaitoksien haastattelut

Sairaanhoitopiiri
Sairaanhoitopiiri ja 

pelastuslaitos

Sairaanhoitopiiri, 

pelastuslaitos ja yksityiset 

tuottajat

Yksityiset tuottajatPelastuslaitos
Pelastuslaitos ja yksityiset 

tuottajat

Sairaanhoitopiiri ja 

yksityiset tuottajat

2014 2016 2021 Tulevaisuudessa

Alueet joissa sairaanhoitopiiri tuottaa ensihoitoa Alueet joissa sairaanhoitopiiri ei tuota ensihoitoa

2010-luvun aikana pelastuslaitosten ja yksityisen tuotannon rooli 

laskenut. Vuonna 2014 sairaanhoitopiiri tuotti ensihoitoa 11 shp:n

alueella...

...kun taas 2021 sairaanhoitopiirin omaa tuotantoa on 15 shp:n alueella. 

Tulevaisuudessa ainoastaan kolmen sairaanhoitopiirin alueella 

sairaanhoitopiiri ei tuota ensihoitoa itse.

2014 2016

11 13

sairaan- sairaan-

hoitopiiriä hoitopiiriä

2021 2022-

15 17

sairaan- sairaan-

hoitopiiriä hoitopiiriä

Ensihoitoa tuotti itse... Ensihoitoa tuotaa itse...
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Yksityisen tuotannon rooli tuotantorakenteessa oli vielä vuonna 2014 

merkittävästi suurempi kuin nykyään

Lähde: Valviran valtakunnallinen selvitys ensihoidosta 2014

L

LP

PP
K

HUS

KP

V PK
PS

KS

ISES

EK

KYMVS

SAT P

EP

KH

PH

Sairaanhoitopiiri
Sairaanhoitopiiri ja 

pelastuslaitos

Sairaanhoitopiiri, 

pelastuslaitos ja yksityiset 

tuottajat

Yksityiset tuottajatPelastuslaitos
Pelastuslaitos ja yksityiset 

tuottajat

Sairaanhoitopiiri ja 

yksityiset tuottajat

Alueet joissa sairaanhoitopiiri tuottaa ensihoitoa Alueet joissa sairaanhoitopiiri ei tuota ensihoitoa

Sairaanhoitopiiri Erityis-

vastuu-

alue

Sairaanhoitopiirin 

omana toimintana

Yhteistyössä 

pelastuslaitoksen 

kanssa

Yhteistyössä toisen 

sairaanhoitopiirin 

kanssa

Hankkimalla 

yksityiseltä 

palveluntuottajalta

Etelä-Karjala HYKS 95% 0% 0% 5%

Etelä-Pohjanmaa TAYS 100% 0% 0% 0%

Etelä-Savo KYS 99% 1% 0% 0%

Helsinki ja Uusimaa: HYKS HYKS 0% 70% 0% 30%

Helsinki ja Uusimaa: Hyvinkää HYKS 25% 45% 0% 30%

Helsinki ja Uusimaa: Lohja HYKS 0% 0% 0% 100%

Helsinki ja Uusimaa: Länsi-Uusimaa HYKS 0% 0% 0% 100%

Helsinki ja Uusimaa: Porvoo HYKS 0% 100% 0% 0%

Itä-Savo KYS 0% 100% 0% 0%

Kainuu OYS 100% 0% 0% 0%

Kanta-Häme TAYS 0% 100% 0% 0%

Keski-Pohjanmaa OYS 77% 0% 0% 23%

Keski-Suomi KYS 0% 70% 0% 30%

Kymenlaakso HYKS 0% 31% 0% 69%

Lappi OYS 99% 0% 0% 2%

Länsi-Pohja OYS 100% 0% 0% 0%

Pirkanmaa TAYS 0% 58% 0% 42%

Pohjois-Karjala KYS 0% 100% 0% 0%

Pohjois-Pohjanmaa OYS 0% 68% 0% 32%

Pohjois-Savo KYS 55% 45% 0% 0%

Päijät-Häme TAYS 40% 50% 0% 10%

Satakunta TYKS 10% 46% 0% 44%

Vaasa TYKS 0% 100% 0% 0%

Varsinais-Suomi TYKS 2% 65% 1% 32%

Sairaanhoitopiirien arviot 

prosentteina 

tehtävämääristä, miten 

ensihoitopalvelun 

tuottamistavat jakautuivat 

tuottajatyypeittäin 2014:
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Vuonna 2016 yksityisen tuotannon roolin lasku alkoi näkyä palvelurakenteessa

Lähde: Kuntaliiton selvitys sairaanhoitopiirien ensihoidosta 2016

L

LP

PP
K

HUS

KP

V PK
PS

KS

ISES

EK

KYMVS

SAT P

EP

KH

PH

Sairaanhoitopiiri
Sairaanhoitopiiri ja 

pelastuslaitos

Sairaanhoitopiiri, 

pelastuslaitos ja yksityiset 

tuottajat

Yksityiset tuottajatPelastuslaitos
Pelastuslaitos ja yksityiset 

tuottajat

Sairaanhoitopiiri ja 

yksityiset tuottajat

Alueet joissa sairaanhoitopiiri tuottaa ensihoitoa Alueet joissa sairaanhoitopiiri ei tuota ensihoitoa

Sairaanhoitopiiri

ambulansseja ambulansseista, lkm ambulansseista, %

yhteensä, lkm sairaanhoitopiirin
yksityisten 

palvelut.
pelastuslaitoksen sairaanhoitopiirin

yksityisten 

palvelut.
pelastuslaitoksen

2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016

H:gin ja Uudenmaan 71 3 26 42 4 % 37 % 59 %

Etelä-Karjalan  11 11 0 0 100 % 0 % 0 %

Kymenlaakson 15 0 9 6 0 % 60 % 40 %

Varsinais-Suomen 34 6 16 12 18 % 47 % 35 %

Satakunnan 17 4 6 7 24 % 35 % 41 %

Vaasan 15 1 0 14 7 % 0 % 93 %

Pirkanmaan 38 0 26 12 0 % 68 % 32 %

Etelä-Pohjanmaan 21 21 0 0 100 % 0 % 0 %

Kanta-Hämeen 17 0 0 17 0 % 0 % 100 %

Päijät-Hämeen 20 8 2 10 40 % 10 % 50 %

Pohjois-Savon 26 17 0 9 65 % 0 % 35 %

Etelä-Savon 15 13 0 2 87 % 0 % 13 %

Itä-Savon 7 0 0 7 0 % 0 % 100 %

Keski-Suomen 32 4 14 14 13 % 44 % 44 %

Pohjois-Karjalan 23 0 0 23 0 % 0 % 100 %

Pohjois-Pohjanmaan 42 0 0 42 0 % 0 % 100 %

Kainuun 15 15 0 0 100 % 0 % 0 %

Keski-Pohjanmaan  10 9 1 0 90 % 10 % 0 %

Lapin 26 26 0 0 100 % 0 % 0 %

Länsi-Pohjan 8 8 0 0 100 % 0 % 0 %

Yhteensä*) 463 146 100 217 32 % 22 % 47 %

Ambulanssien 

määrä tuottaja-

tyypeittäin 

sairaanhoito-

piireissä 2016
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Tällä hetkellä seitsemän sairaanhoitopiiriä / aluetta järjestää ensihoidon 

kokonaan omana tuotantona – pelastuslaitosten rooli edelleen merkittävä

Ensihoidon järjestämisellä viitataan tässä yhteydessä kiireellisten ja kiireettömien ensihoitotehtävien järjestämiseen. Lisäksi alueiden välillä voi olla eroja mm. kenttäjohtotoiminnan tai potilassiirtojen järjestämisen 

näkökulmasta. Käytävä läpi integroitujen sote-kuntayhtymien osalta miten pelastustoimi ja ensihoito on organisoitu: onko pelastuslaitos samaa organisaatiota vai edelleen alueen kuntien vastuulla. Pohjois-

Karjala eroaa Suomen muista sairaanhoitopiireistä siinä, että alueen sote-kuntayhtymä Siun sote vastaa myös pelastustoiminnasta. Lähde: sairaanhoitopiirien ja pelastuslaitoksien haastattelut.

Sairaanhoitopiiri, 

pelastuslaitos ja 

yksityiset tuottajat

• Pirkanmaa

• Satakunta

• Varsinais-Suomi

Sairaanhoitopiiri ja 

pelastuslaitos

• Etelä-Savo

• Kymenlaakso

• Pohjois-Savo

• Päijät-Häme

Sairaanhoitopiiri

• Etelä-Karjala

• Etelä-Pohjanmaa

• Hyvinkää (HUS)

• Kainuu

• Keski-Pohjanmaa

• Lappi

• Länsi-Pohja

Pelastuslaitos

• Itä-Savo

• Kanta-Häme

• Lohja (HUS)

• Länsi-Uusimaa (HUS)

• Pohjois-Karjala

• Pohjois-Pohjanmaa

• Porvoo (HUS)

• Vaasa

Pelastuslaitos ja 

yksityiset tuottajat

• Helsinki (HUS)

• Jorvi (HUS)

• Keski-Suomi

• Peijas (HUS)

7 aluetta 8 aluetta 4 aluetta 4 aluetta 3 aluetta

L
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HUS

KP
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KYMVS
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EP
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PH

Ketkä tuottavat ensihoitopalveluun kuuluvat ensihoitotehtävät 

sairaanhoitopiireittäin tällä hetkellä?

Sairaanhoitopiiri tuottajana

14

ensihoitoalueella

Pelastuslaitos tuottajana

19

ensihoitoalueella

Yksityiset tuottajana

7

ensihoitoalueella
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Vaasa ja Pohjois-Pohjanmaa siirtyvät lähitulevaisuudessa omaan 

palvelutuotantoon
Monissa sairaanhoitopiireissä odotetaan hyvinvointialueiden käynnistymistä eikä tuotantorakennetta haluta siksi muuttaa

Ensihoidon järjestämisellä viitataan tässä yhteydessä kiireellisten ja kiireettömien ensihoitotehtävien järjestämiseen. Lisäksi alueiden välillä voi olla eroja mm. kenttäjohtotoiminnan tai potilassiirtojen järjestämisen 

näkökulmasta. 

Lähde: sairaanhoitopiirien ja pelastuslaitoksien haastattelut.

Sairaanhoitopiiri, 

pelastuslaitos ja 

yksityiset tuottajat

• Pirkanmaa

• Satakunta

• Varsinais-Suomi

Sairaanhoitopiiri ja 

pelastuslaitos

• Etelä-Savo

• Kymenlaakso

• Pohjois-Savo

• Päijät-Häme

Sairaanhoitopiiri

• Etelä-Karjala

• Etelä-Pohjanmaa

• Hyvinkää (HUS)

• Kainuu

• Keski-Pohjanmaa

• Lappi

• Länsi-Pohja

• Pohjois-Pohjanmaa

• Vaasa

Pelastuslaitos

• Itä-Savo

• Kanta-Häme

• Keski-Suomi

• Lohja (HUS)

• Länsi-Uusimaa (HUS)

• Pohjois-Karjala

• Porvoo (HUS)

Pelastuslaitos ja 

yksityiset tuottajat

• Helsinki (HUS)

• Jorvi (HUS)

• Peijas (HUS)

4 aluetta 3 aluetta
3 aluetta

(-1)

7 aluetta

(-1)

9 aluetta

(+2)

L

LP

PP
K

HUS

KP

V PK
PS

KS

IS
ES

EK

KYMVS

SAT P

EP

KH

PH

Ketkä tuottavat ensihoitopalveluun kuuluvat ensihoitotehtävät 

sairaanhoitopiireittäin tulevaisuudessa?

Sairaanhoitopiiri tuottajana

16

ensihoitoalueella

Pelastuslaitos tuottajana

17

ensihoitoalueella

Yksityiset tuottajana

6

ensihoitoalueella
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Yhteenveto sairaanhoitopiirien, pelastuslaitoksien ja 1. toimijoiden 

haastatteluista esiin nousseista teemoista

1) Ympyrät ovat havainnollistavia, eikä vastaa tarkkaa lukua haastatteluiden määrästä. 

Lähde: sairaanhoitopiirien, pelastuslaitoksien ja yksityisten toimijoiden haastattelut.

Alueellinen 

nykytila

Sairaanhoito-

piirien 

tulevaisuuden 

suunnitelmat

• Palvelutasot eivät ole juurikaan muuttuneet viimeisen vuosikymmenen aikana

• Palvelutasojen mittaamiseen on tunnistettu kehitystarpeita

• Ensihoitopalvelua on kehitetty sairaankuljetuksen sijasta kohteessa annettavaan hoitoon

• Ensihoitopalvelu kohtaa alueellisesti samat muutostrendit – etätyö ja turismi haastaa 

palvelutuotantoa tietyillä alueilla

• Ensihoidossa tehdään tiivistä yhteistyötä muiden sote-toimijoiden kanssa

• Ensihoito tekee myös tiivistä yhteistyötä poliisin ja rajavartioston kanssa

• D-tehtäviä on eriytetty muista ensihoidon tehtävistä 

• Ensihoitoon kuulumattomia siirtokuljetuksia järjestetään enenevissä määrin paari- ja invatakseilla

• Yksityisen tuotannon rooli todennäköisesti laskee samaan tapaan kuin 2010-luvun lopussa

• Sairaanhoitopiirit ovat jatkamassa oman tuotannon maltillista lisäämistä

• Toimintaympäristön tarpeiden muutos tuo muutostarpeita palvelun sisältöihin (esim. uudet 

tuotantotavat ja työnkuvan muutos)

• Moniammatillisia yksiköitä hyödynnetään haja-asutusalueilla turvaamaan lähipalvelujen saatavuus 

• Henkilöstöresurssia halutaan hyödyntää laajemmin yli yksikkörajojen

• Synergiaetuja tunnistetaan hankinnoissa ja tilojen jakamisessa

• Ensihoitopalvelun rooli tunnistetaan integroivaksi eri toimijoiden välille

• Osa alueista muita valmiimpia tulevaan uudistukseen organisoitumisen näkökulmasta

• Alueilla toivotaan erva-alueiden välisen yhteistyön kehittämistä
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Sairaanhoitopiirien, 

pelastuslaitoksien ja 

yksityisten toimijoiden 

haastatteluista on koottu 

yleiset nostot: nostoiksi 

valikoituneiden teemojen 

yleisyyttä 

havainnollistetaan 

ympyröillä1



Kootut nostot alueellisesta nykytilasta haastatteluiden pohjalta
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Nykytilankuvaus 1/4

Lähde: sairaanhoitopiirien, pelastuslaitoksien ja yksityisten toimijoiden haastattelut.

Nykytila

Teema 1 – Palvelutasot eivät ole juurikaan muuttuneet 

viimeisen vuosikymmenen aikana

Teema 2 – Palvelutasojen mittaamiseen on tunnistettu 

kehitystarpeita

Yleinen 

näkemys

• Ensihoitopalvelun siirryttyä kunnalta sairaanhoitopiirien 

järjestämisvastuulle alueilla ylläpidettiin pääosin silloista 

nykytilaa: palvelutasoihin on tehty viime vuosina muutoksia 

lähinnä tavoittamisaikojen ja yksiköiden hoitotasojen suhteen

• Tiettyyn palvelutasoon päätymisessä on aikanaan 

hyödynnetty riskianalyysejä ja riskialueluokituksia, ja 

yksiköiden sijoittelussa olemassa olevaa asemaverkostoa

• Palvelutason mittaamiselta toivotaan, että mittaamisen 

keskiössä olisi potilas, eikä aika: palvelutasoa mitataan 

nykyseillään hätäkeskuksen määrittämän kiireellisyyden ja 

kohteen tavoittamisviiveen perusteella. Tavoittamisviiveen 

mittaamisen lisäksi hoidon sisältö ja sen vaikuttavuus on 

olennainen potilaan saaman hyödyn näkökulmasta
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t Järjestäjän 

näkökulma

• Osa erva-alueista / sairaanhoitopiireistä on 

järjestämisvastuun siirron jälkeen kehittänyt ja 

suunnitellut palvelutasojaan (osittain) yhteneväisesti: 

yhdenmukaisuutta on mm. tavoittamisviiveiden suhteen

• Monet sairaanhoitopiirit hyödyntävät enenevissä määrin 

hoitotason yksiköitä perustason yksiköiden sijasta: 

tavoitteena tasavertainen palvelu

• Palvelutasopäätösten lyhytnäköisyys koetaan osassa 

alueita haasteelliseksi: palvelutasopäätöskaudet ovat lyhyitä 

ja päätöksiin liittyvä politiikka aiheuttaa ylimääräistä jännitettä. 

Näillä alueilla kaivataan nykyistä pidempiaikaisempaa 

strategiaa

• Osa sairaanhoitopiireistä toivoo palvelutasojen 

mittaamiselta kuntakohtaista vertailukelpoisuutta: vertailun 

perusteena voisi hyödyntää esim. suhteellista tavoitettavuutta, 

jotta asukkaiden yhdenvertaisuus olisi arvioitavissa

Tuottajan 

näkökulma

• Järjestämisvastuun siirron yhteydessä linjauksia 

yhtenäistettiin, minkä seurauksena palvelutuotannon 

osaamisvaatimukset kasvoivat: Osassa alueista 

hoitotasoisten ensihoitajien riittävyys on ollut haasteena ja 

ylitöitä on tehty herkästi. Myöskään henkilöstömäärä ei ole 

riittänyt halutun vahvuuden ylläpitämiseen 

• N/A

Erva + Pela

Erva + Pela

Erva + Pela

Erva + Pela

Erva + Pela

Erva + Pela

Erva + Pela

Erva + Pela

Havainnollistava kuvaus, kuinka 

monessa haastattelussa teema nousi 

esille



Kootut nostot alueellisesta nykytilasta haastatteluiden pohjalta
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Nykytilankuvaus 2/4

1) Kilpailutuslainsäädännön piiriin kuuluvat palvelut tulee kilpailuttaa, minkä vuoksi ensihoitopalvelu ei voi alkaa tuottamaan esim. tiettyjä kotiin vietäviä palveluja ilman palvelujen kilpailuttamista.

Lähde: sairaanhoitopiirien, pelastuslaitoksien ja yksityisten toimijoiden haastattelut.

Nykytila

Teema 3 – Ensihoitopalvelua on kehitetty sairaankuljetuksen 

sijasta kohteessa annettavaan hoitoon

Teema 4 – Ensihoitopalvelu kohtaa alueellisesti samat 

muutostrendit – etätyö ja turismi haastaa palvelutuotantoa tietyillä 

alueilla

Yleinen 

näkemys

• Perinteisen sairaankuljettamisen sijasta 

ensihoitopalvelua kehitetään yhä enemmän siihen, että 

potilas hoidetaan kohteessa: esim. potilaan hoidon tarpeen 

arviointi kohteessa päivystykseen kuljettamisen sijasta 

• Ensihoitopalvelulle suunniteltua kohteessa annettavaa 

hoitoa nähdään tarpeelliseksi rajata muutenkin kuin 

lainsäädännön asettamien rajojen mukaan1: ensihoidon 

on kyettävä hoitamaan ensisijaisesti lakisääteiset 

tehtävänsä, mutta tehtäväkuvia voisi laajentaa kohteessa 

annettavan hoidon osalta esim. tipan laittoon tai lääkityksen 

antamiseen etenkin haja-asutusalueilla

• Valtakunnallisina muutostrendeinä nähdään mm. väestön 

ikääntyminen ja muuttoliike. Näiden lisäksi osassa alueista 

turismi asettaa haasteita mm. turvallisuuden ja 

palvelutuotannon ylläpitämiseen: ensihoitopalvelu on 

mitoitettu alueen väestömäärälle, mutta näillä alueilla usein 

esim. liikenneonnettomuuksissa tai katoamistapauksissa 

yhtenä osapuolena on turisti
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Järjestäjän 

näkökulma

• Kelan nykyinen rahoitusmalli korvaa sairasvakuutuslain 

mukaisesti potilaiden kuljettamisesta, mikä on 

ristiriidassa kohteessa hoitamisen kanssa

• Etätyön lisääntymisen myötä kausiasukkaat haastavat 

palveluverkkoa ja väestön saavuttamista tietyillä alueilla: 

yksiköitä sijoitettava hajautetummin, jotta saatavuus on turvattu

Tuottajan 

näkökulma

• Pelastuslaitos haluaa olla mukana ensihoitopalvelun 

kehitystyössä: mukana olon edut nähdään etenkin 

turvallisuusnäkökulman mukaan tuomisessa

• Etätyö ja turismi lisää palvelutuotannon näkökulmasta 

myös pelastustoiminnan vaativuustasoa

Erva + Pela

Erva + Pela

Erva + Pela

Erva + Pela

Erva + Pela

Erva + Pela

Erva + Pela

1. toimija
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Nykytilankuvaus 3/4

Lähde: sairaanhoitopiirien, pelastuslaitoksien ja yksityisten toimijoiden haastattelut.

Nykytila

Teema 5 – Ensihoidossa tehdään tiivistä yhteistyötä muiden 

sote-toimijoiden kanssa

Teema 6 – Ensihoito tekee myös tiivistä yhteistyötä poliisin ja 

rajavartioston kanssa

Yleinen 

näkemys

• Ensihoitopalvelu tekee päivittäin yhteistyötä muiden 

sote-toimijoiden kanssa: keskeisiä toimijoita ovat 

sosiaalipäivystys, päivystys, kotihoito ja kotisairaalatoiminta

• Sairaanhoitopiirit ja pelastuslaitokset tekevät pääosin 

tiivistä yhteistyötä keskenään: yhteistyö on aktiivista, 

vaikka pelastuslaitos tuottaisi alueella vain 

ensivastetoiminnan

• Ensihoito tekee lähes päivittäistä yhteistyötä poliisin 

kanssa ja viikoittaista rajavartiolaitoksen ja tietyillä alueilla 

myös meripelastusseuran kanssa

• Ensihoito tekee tiivistä, mutta ei päivittäistä yhteistyötä 

myös puolustusvoimien kanssa: yhteistyö keskittyy taktiseen 

ensihoitoon ja varautumiseen
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t Järjestäjän 

näkökulma

• Osassa sairaanhoitopiireistä ensihoito kuuluu samaan 

vastuualueeseen päivystyksen kanssa: sama vastuualue 

on mahdollistanut sen, että asioita suunnitellaan paljon 

yhdessä ja yhteistyö on sujuvaa. Toisaalla kehitystä tapahtuu 

myös suuntaa, jossa ensihoitoa eriytetään päivystyksen 

kanssa yhteisestä vastuualueesta

• Osa sairaanhoitopiireistä toivoo yhteistyön lisäämistä 

Puolustusvoimien kanssa: Puolustusvoimilla suuret resurssit 

ja kalustot, jotka tulisi saada helpommin yhteiseen käyttöön

Tuottajan 

näkökulma

• Pelastustoiminnan koulutuksellinen yhteistyö 

ensihoidon kanssa nähdään tärkeänä: koulutuksellisella 

yhteistyöllä ylläpidetään ammattitaitoa etenkin hiljaisilla 

paikkakunnilla, joissa ensihoitotehtävät eivät jakaudu 

tasaisesti 

• N/A

Erva + Pela

Erva + Pela

Erva + Pela

Erva + Pela

Erva + Pela

Erva + Pela

Erva + Pela
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Nykytilankuvaus 4/4

Lähde: sairaanhoitopiirien, pelastuslaitoksien ja yksityisten toimijoiden haastattelut.

Nykytila

Teema 7 – D-tehtäviä on eriytetty muista ensihoidon tehtävistä 
Teema 8 – Ensihoitoon kuulumattomia siirtokuljetuksia 

järjestetään enenevissä määrin paari- ja invatakseilla

Yleinen 

näkemys

• D-tehtäviä on eriytetty muista ensihoidon tehtävistä 

muun muassa siirtämällä ne eri yksikköön arvioitavaksi: 

D-tehtävät on eriytetty osassa sairaanhoitopiirejä 

tilannekeskukseen arvioitavaksi. Tilannekeskus arvioi 

tehtävän lääketieteellisen riskin ja määrittelee, millainen 

yksikkö kohteeseen lähetetään

• Ensihoitoon kuulumattomat siirtokuljetukset järjestetään 

pääosin yksityisen toimijan tai sairaanhoitopiirien omien 

yksiköiden tuottamina

• Osa siirtokuljetuksista hoidetaan paaritaksien välityksellä 

ja ne nähdään keinona keventää palvelurakennetta: 

keventäminen perustuu toimintamalliin, jossa ensin 

määritellään milloin on tarve ambulanssiin ja millaisia tehtäviä 

voidaan hoitaa paari- ja invataksien välityksellä

• Yksityisen toimijoiden kanssa tehdään 0-tuntisopimuksia 

siirtokuljetusten tuottamiseksi: 0-tuntisopimukset 

mahdollistavat yksiköiden hyödyntämisen ruuhkatilanteissa tai 

pitkien matkojen tuottamisessa
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Järjestäjän 

näkökulma

• Osa sairaanhoitopiirissä on kilpailuttanut D-tehtävien 

tuotannon: kilpailutus on koskenut vain D-tehtävien 

tuotantoa, jolloin A-C tehtävät ovat pysyneet edelleen 

pelastuslaitoksen tai sairaanhoitopiirin tuottamina 

• Osa sairaanhoitopiireistä välittää ensihoitopalveluun 

kuulumattomia siirtokuljetuksia ensihoitopalvelun 

tilannekeskuksen välityksellä

Tuottajan 

näkökulma

• Sairaanhoitopiirit ovat osassa alueita lisänneet D-

tehtävien omaa tuotantoa siltä osin, kun ne on aikaisemmin 

ollut yksityisten toimijoiden tuottamia

• N/A

Erva + Pela

Erva + Pela

Erva + Pela

Erva + Pela

Erva + Pela

Erva + Pela

Erva + Pela
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Tuotantorakenteen kehittyminen 1/2

Lähde: sairaanhoitopiirien, pelastuslaitoksien ja yksityisten toimijoiden haastattelut.

Tuotantorakenne

Teema 1 – Yksityisen tuotannon rooli todennäköisesti laskee 

samaan tapaan kuin 2010-luvun lopussa

Teema 2 – Sairaanhoitopiirit ovat jatkamassa oman tuotannon 

maltillista lisäämistä

Yleinen 

näkemys

• Yksityisten toimijoiden määrä on vähentynyt 

monituottajamalleista pois siirtymisen vuoksi: 

monituottajamalleissa on tunnistettu puutteita etenkin 

toiminnan kehittämisen (määräaikaiset sopimukset) ja 

johdettavuuden näkökulmista

• Yksityistä palvelutuotantoa on lopetettu taloudellisista ja 

sopimusteknisistä syistä johtuen: yksityisen tuotannon on 

laskettu olevan saman hintaista tai jopa hieman kalliimpaa 

omaan tuotantoon verrattuna. Lisäksi yksityisten toimijoiden 

valvonta on koettu paikoin haasteelliseksi ja osassa alueita 

on esiintynyt sopimusrikkomuksia

• Sairaanhoitopiirin oman tuotannon kasvattamisella 

tavoitellaan mm. pitkäjänteisempää toiminnan suunnittelua 

ja kohteessa hoidettavien tukipalvelujen kehittämistä: 

yhteistoimintasopimukset ovat kestoltaan lyhyitä, mikä haastaa 

toiminnan kokonaisvaltaista kehittämistä. Lisäksi ensihoidolle 

on tullut lisää tehtäviä, jotka liittyvät yhä enenevissä määrin 

ensihoidollisiin kohteessa toteutettaviin palveluihin
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Järjestäjän 

näkökulma

• Yksityinen palvelutuotanto on pääosin integroitu 

liikkeenluovutuksilla sairaanhoitopiireille: integrointia 

pelastuslaitokseen on suunniteltu vain yhdellä alueella

• Osa alueista on kasvattanut omaa tuotantoa johtamiseen 

liittyvillä perusteilla: ensihoidon rooli koetaan osaksi 

päivystyksellistä hoitoketjua, jolloin kokonaisvaltainen 

toiminnan johtaminen ja kehittäminen on helpompaa 

laajemmilla ”hartioilla”

Tuottajan 

näkökulma

• Yksityiset palveluntuottajat kaipaavat läpinäkyvämpää 

päätöksentekoa toiminnan lopettamisesta: perusteluja 

sille, miten uusi tuotantotapa on esim. tehokkaampi, 

laadukkaampi tai halvempi kuin heidän tuottamansa 

• Osassa alueista sairaanhoitopiirien tuotannon 

kasvattamisen ajatellaan aiheuttavan pelastustoimen 

osaamisen heikentymisestä: pelastustoimen tuottama 

ensihoito tukee myös ensivastetoimintaa

Erva + Pela

Erva + Pela

Erva + Pela

1. toimija
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Tuotantorakenteen kehittyminen 2/2

Lähde: sairaanhoitopiirien, pelastuslaitoksien ja yksityisten toimijoiden haastattelut.

Tuotantorakenne

Teema 3 – Toimintaympäristön tarpeiden muutos tuo muutostarpeita 

palvelun sisältöihin (esim. uudet tuotantotavat, työnkuvan muutos ja 

osaamistarpeet)

Teema 4 – Osat alueista valmiimpia tulevaan uudistukseen 

organisoitumisen näkökulmasta

Yleinen 

näkemys

• Ensihoitajien työnkuva muuttuu jatkossakin vaativammaksi 

(uusia tehtäviä + työkaluja): yhä useampi ensihoidon potilas on 

sosiaalipalvelujen tai ikääntyneiden palvelujen asiakas. Näiden 

lisäksi asiakkaasta johtuvat vaara- ja uhkatilanteet yleistyvät

• Ensihoitotehtävien sisältö, hoidon taso ja tehtävien roolit 

määriteltävä ja näiden mukaan on mahdollisesti myös 

uudistettava koulutuspolkuja: Ensihoitoa on kehitetty ja 

kehitetään yhä enemmän hoidolliseen suuntaan, eivätkä nykyiset 

koulutusohjelmat tue tätä tarpeeksi

• Edeltävän maakuntavalmistelun myötä osa alueista 

on jo organisoitunut hyvinvointikuntayhtymän alle: 

organisoitumisella on tavoiteltu ensihoitopalvelun ja 

muiden sote-palvelujen yhtymäkohtien vahvistamista

• Yhdenmukainen organisoituminen on nähty etenkin 

henkilöstön saatavuuden paranemisena: 

ensihoitoresurssia hyödynnetään laajasti mm. 

päivystyksen, pth:n, kotihoidon, liikkuvan sairaalan, sekä 

sosiaalipäivystyksen tuotannossa
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Järjestäjän 

näkökulma

• Tuotantorakenteen sisältöön perustetaan uusia 

tuotantotapoja, kuten yksinoperoivat yksiköt ja combilanssi: 

yksin operoiva yksikkö tuottaa tiettyjä toimenpiteitä, kuten hoidon 

tarpeen arviointeja ja mahdollistaa valmiuden pitämisen 

laajemmalla alueella samalla resurssilla. Combilanssi on taas 

suorittaa sekä ensihoidon, että akuutin kotihoidon tehtäviä

• Vuoden 2022 alusta uusilla alueilla organisoitumista 

hyvinvointikuntayhtymän alle: organistoimisella 

tavoitellaan ensihoidon yhteistyön kehittämistä 

päivystyksen ja muiden akuuttipalveluiden kanssa, sekä 

henkilöstöresurssin laajempaa käyttöä

Tuottajan 

näkökulma

• Pelastajatutkinnon osalta arvioitava, miten pelastajatutkinnon 

koulutuksen uudistamisessa tulee ensihoidon osaaminen 

ottaa huomioon: nykyisin koulutus keskittyy akuutteihin tehtäviin 

ja alalle saatetaan hakeutuakin tästä syystä. Pelastajatutkinnon 

osalta ehdotetaan, että tutkinnossa painotettaisiin enemmän 

ensihoitoa (tutkintoa tarvittaessa pidennettäisiin), mutta samaan 

aikaan aiheuttaa huolta, katoaako koulutuksen vetovoimaisuus 

ensihoidon lisääntyessä

• Alueella, joissa pelastustoiminta ja sote ovat 

samassa kuntayhtymässä, tuottaa pelastuslaitos 

liikelaitoksena ensihoitopalvelua alueelle

• Tuleva järjestäytyminen aiheuttaa osassa 

pelastuslaitoksia huolta pelastustoiminnan 

rahoituksen kestävyydessä: yhteisessä 

rahoituspohjassa nähdään olevan voittajia ja häviäjiä
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Synergiat 1/3

Lähde: sairaanhoitopiirien, pelastuslaitoksien ja yksityisten toimijoiden haastattelut.

Synergiat 

Teema 1 – Moniammatillisia yksiköitä hyödynnetään haja-

asutusalueilla turvaamaan lähipalvelujen saatavuus 

Teema 2 – Henkilöstöresurssia halutaan hyödyntää laajemmin yli 

yksikkörajojen

Yleinen 

näkemys

• Moniammatillisia yksiköitä hyödynnetään enenevissä 

määrin haja-asustusalueilla: moniammatillisten yksiköiden 

tavoitteena on turvata molempien palvelujen lähipalvelut

• Yksiköiden tavoitteena on turvata lähipalvelujen 

saatavuus, mutta myös järjestää ja tuottaa palvelu 

kokonaisturvallisuuden näkökulmasta 

kustannustehokkaammin: haja-asutusalueilla valmiudessa 

olo on erityisen kallista ja kustannustehokkuus nähdään 

myös veronmaksajien etuna

• Laajemmalla henkilöstörakenteella voidaan turvata harva-

asutusalueiden palveluverkkojen ylläpitämistä ja 

henkilöstöä voidaan sijoittaa paremmin: ensihoidollisissa 

tehtävissä resurssia voidaan käyttää ja sijoittaa paremmin, kun 

resurssi muodostuu sekä ensihoidon, että pelastustoimen 

henkilöstöstä - henkilöstöä voidaan käyttää niin pelastus- kuin 

ensihoidon tehtäviin

• Alueilla, joissa pelastajat tekevät ensihoitoa ja pelastusta 

50/50, nähdään synergiahyötynä se, että he voivat aloittaa 

hoidon heti myös ensivastetehtävillä
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Järjestäjän 

näkökulma

• Moniammatilliset yksiköt nähdään lähinnä ratkaisuiksi 

vain haja-asutusalueiden palveluiden turvaamiseksi: 

yksiköiden avulla pystytään pienelläkin paikkakunnalla 

tuottamaan ensihoitoa ja pelastustoimintaa

• Ensihoidon osalta nähdään myös tarpeelliseksi, että 

ensihoidon henkilöstö integroidaan päivystyksen kanssa: 

päivystyksen resurssipulan vuoksi yhteinen resurssi ensihoidon 

kanssa olisi tärkeää – tähän pelastustoimen resurssisynergiaa 

voi olla vaikea yhdistää organisatorisesti

• Nykyiset työaikasopimukset estävät henkilöstön joustavan 

käytön: osa alueista toivoo paikallisen sopimisen edistämistä, 

sekä työsopimus- ja työaikasopimuspohjien uudistamista 

lainsäädännön näkökulmasta

Tuottajan 

näkökulma

• Moniammatilliset yksiköt ovat aina pois 

pelastustoiminnan valmiudesta, eikä lähtövalmiuksia 

voida rakentaa näiden yksiköiden varaan

• Koulutuksellinen yhteistyö nähdään synergiaetuna etenkin 

pelastuslaitoksen palomiesten osaamisen tason 

ylläpitämisessä: perustason osaaminen ensihoidossa tukee 

ensivastetoiminnan osaamista
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Synergiat 2/3

Lähde: sairaanhoitopiirien, pelastuslaitoksien ja yksityisten toimijoiden haastattelut.

Synergiat 

Teema 3 – synergiaetuja tunnistetaan hankinnoissa ja 

tilojen jakamisessa

Teema 4 – ensihoitopalvelun rooli tunnistetaan integroivaksi eri 

toimijoiden välille

Yleinen 

näkemys

• Selviä synergiaetuja ensihoidon ja 

pelastustoiminnan välillä tunnistetaan kaluste- ja 

varustehankinnoissa: synergiaa nähdään etenkin 

hankintojen tehostamisessa ja erityiskaluston 

hankkimisena yhteiseksi. Myös välineistön huoltamisen 

osalta tunnistetiin synergiaetuja

• Myös tilojen yhteiskäyttö nähdään etuna: 

nykyseillään shp:llä ja pelastuslaitoksella yhteisiä tiloja 

esim. taukotilat, pukutilat tai shp:n ambulansseja 

säilytetään pelastuslaitoksella valmiudessa

• Ensihoidon osalta isoin synergiapotentiaali tunnistetaan siten, 

että ensihoito on osa sotea: synergiaa tunnistetaan toiminnan 

johtamisessa ja toiminnan kehittämisessä, kun toimintaa johdetaan 

laajan tilannekuvan näkökulmasta

• Tilannekeskuksilla yhdistetään sekä soten, että 

pelastustoiminnan tarpeet: ensihoito ja pelastustoiminta jakaa 

yhteisen tilannekuvan, mutta myös synergian näkökulmasta yhteiset 

tilat. Tilannekeskuksissa toimii alueittain useita keskeisiä toimijoita,

kuten ensihoidon kenttäjohto, pelastustoimen operatiivinen johto, 

pelastustoimen tilannekeskus ja esim. sosiaalipäivystys 

• Tilannekeskuksista on saatu hyviä kokemuksia: kentällä 

toimiessa pelastustoimella ja ensihoidolla on yhteinen käsitys 

tilannekuvasta ja päivittyvää tietoa saadaan jaettua nopeasti
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Järjestäjän 

näkökulma

• Yhteisiä asemapaikkoja hyödynnetään jo nykyisin 

mm. yhteiskoulutuksien järjestämiseen 

• Sairaanhoitopiirit voivat hyödyntää myös 

pelastustoiminnan suuronnettomuusvarusteita

• Ensihoidon rooli tunnistetaan erilaiseksi alueen väestötiheyden 

perusteella: haja-asutusalueilla ensihoitopalvelua pyritään 

kehittämään kohteessa annettavan hoidon osalta, kun taas 

keskuskunnissa ensihoidon rooli tunnistetaan enemmänkin 

perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon väliin asettuvana

Tuottajan 

näkökulma

• Yhteiset tilat mahdollistavat nopeasti 

lisäyksiköiden perustamisen

• Pienemmissä kunnissa ensihoitoa kehitetään suuntaa, jossa 

ensihoito toimii linkkinä kotihoidon ja sairaalahoidon välillä. 

Palvelua kutsutaan kiireelliseksi kotihoidoksi ja palvelun on 

tarkoitus toimia alueilla, joissa ei ole montaa toimijaa, jotka ajelevat 

pitkiä matkoja
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Synergiat 3/3

Lähde: sairaanhoitopiirien, pelastuslaitoksien ja yksityisten toimijoiden haastattelut.

Synergiat 

Teema 5 – alueilla toivotaan erva-alueiden välisen yhteistyön 

kehittämistä

Yleinen 

näkemys

• Erva-alueiden välisen yhteistyön merkitys on korostunut 

Covid-pandemian aikana: ”kriisitilanteiden” sattuessa tai 

kun ensihoitoa tarvitaan isoissa määrin, tarvitaan erva-

alueiden välistä yhteistyötä tilanteen hallitsemiseksi

• Yhteistyön kehittämiseksi tarvitaan yhteinen 

toimintamalli tai järjestelmä, joka mahdollistaisi yhteisen 

tekemisen yli sairaanhoitopiirien välisen yhteistyön: 

yhteistyöllä tavoitellaan etenkin tiedonkulun parantamista

Y
k

s
it

tä
is

e
t 

n
o

s
to

t Järjestäjän 

näkökulma

• Ensihoitopalvelulta toivotaan kansallista 

yhdenmukaisuutta siltä osin, kuin se alueellisten erojen 

vuoksi on mahdollista: yhdenmukaisuus nähdään 

edellytyksenä sille, että sairaanhoitopiirit voivat tehdä 

tiiviimpää yhteistyötä keskenään

Tuottajan 

näkökulma
• N/A
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Ensihoidossa toimivat toimijat tunnistavat samoja kehitystarpeita 

ensihoitopalvelun nykytilaan 
Tunnistetut kehitystarpeet ovat hyvinvointialueuudistuksesta riippumattomia

Lähde: sairaanhoitopiirien, pelastuslaitoksien ja yksityisten toimijoiden haastattelut.

Sairaanhoitopiirin näkökulma Pelastuslaitoksien näkökulma Yksityisten toimijoiden näkökulma

• Ensihoitopalvelua tuottavat tahot tunnistavat, että sairausvakuutuslain säädösten kautta tuleva Kela-korvaus ei tue ensihoitopalvelun 

muuttunutta tehtäväkuvaa: ensihoitopalvelu on kehittynyt yhä enemmän kohteessa annettavaa hoitoon, jolloin potilaalle tehdään hoidon 

tarpeen arviointi tai aloitetaan ensihoito jo kohteessa. Näissä tapauksissa potilasta ei kuljeteta terveydenhuollon toimintayksikköön. 

Kuljettamiseen perustuva Kela-korvaus aiheuttaa kannustimen, joka on ristiriidassa ensihoidon tavoitellun kehityssuunnan kanssa.

• Palvelutuotannon näkökulmasta on ensisijaista, että ensihoidon tehtävänkuvien osaamistarpeet kartoitetaan ja ymmärretään, 

minkälaista osaamista ensihoitajilta nykytehtävien hoitamiseksi vaaditaan: jotta ensihoidon tehtäviä voidaan toteuttaa jatkossakin 

kohteessa, tulee ensihoitajilla olla laaja-alainen ja monimuotoinen osaaminen. Osaamisnäkökulmaa peilaten on arvioitava, vastaako nykyinen 

ensihoitajien koulutuspolku toimintaympäristön tarpeisiin (toimintaympäristön muutos saattaa vaikuttaa koulutuksen vetovoimaisuuteen)

• Pelastajatutkinnon osalta arvioitava, miten pelastajatutkinnon koulutuksen uudistamisessa tulee ensihoidon osaaminen ottaa 

huomioon: nykyisin koulutus keskittyy akuutteihin tehtäviin ja usein alalle hakeudutaankin tästä syystä

Rahoitusmalli ei tue 

ensihoitopalvelun 

nykyistä  

tehtäväkuvaa

Palvelutasojen 

mittaamiseen on 

tunnistettu 

kehitystarpeita

Ensihoidon 

tehtäväkuvan 

muuttuminen voi 

edellyttää 

koulutusohjelmien 

uudistamista

• Sairaanhoitopiirit ovat tunnistaneet, että palvelutasoja tulisi mitata kokonaisvaltaisemmin kokonaispalvelun ja hoidon vaikuttavuuden 

näkökulmasta: palvelutasoa mitataan nykyseillään hätäkeskuksen määrittämän kiireellisyyden ja tavoittamisviiveen kautta, mutta väestön 

tavoittamisviiveen mittaamisen lisäksi tarvitaan mittareita potilaiden saamasta palvelusta ja hyödyistä

Yhteisesti tunnistetut ensihoitopalvelun kehitystarpeet
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Tietyissä teemoja ensihoidossa toimivat toimijat korostavat erilaisia näkökulmia 

1) Kilpailutuslainsäädännön piiriin kuuluvat palvelut tulee kilpailuttaa, minkä vuoksi ensihoitopalvelu ei voi tuottaa esim. tiettyjä kotiin vietäviä palveluja ilman palvelujen kilpailuttamista.

Lähde: sairaanhoitopiirien, pelastuslaitoksien ja yksityisten toimijoiden haastattelut.

Sairaanhoitopiirin näkökulma Pelastuslaitoksien näkökulma Yksityisten toimijoiden näkökulma

• Sairaanhoitopiirit näkevät perustelluksi kasvattaa ensihoidon omaa tuotantoa: oman tuotannon kasvattamisella tavoitellaan kokonaisvaltaista 

toiminnan johtamista ja kehittämistä. Oman palvelutuotannon ja järjestämisvastuun nähdään tukevan toisiaan niin viranomaisen statuksen kuin 

tuotannon taloudellisen hallittavuuden näkökulmista

• Pelastuslaitoksien ja yksityisten toimijoiden näkökulmasta heidän tuotantonsa ei estä toiminnan sujuvaa kehittämistä ja johtamista, vaan 

kyse voi olla rakenteista ja raja-aidoista, jotka eivät tue kokonaisvaltaista toiminnan kehittämistä

• Osa sairaanhoitopiireistä on vähentänyt ja vähentää jatkossakin yksityisten toimijoiden määrää: yksityisten toimijoiden palvelusopimuksista 

on luovuttu, koska toimintaa koetaan olevan vaikeampi johtaa ja kehittää. Lisäksi taloudelliset ja sopimustekniset syyt vaikuttavat osalla alueista

• Yksityisen toimijan näkökulmasta kyse on pikemminkin ollut yhteistyön ja kommunikaation puutteesta: yksityisten toimijoiden kanssa ei 

tehdä juurikaan ylätason yhteistyötä, jolloin toimijoiden potentiaalia toiminnan kehittämisessä ei välttämättä edes tunnisteta. Lisäksi näyttöä 

yksityisen toimijan taloudellisista vaikutuksista on vain harvoin saatavilla

• Sairaanhoitopiirien näkökulmasta ensihoidon suurin synergia on terveydenhuollon toimijoihin päin ja synergiat pelastustoiminnan kanssa 

ovat rajattuja: synergiaetuja pelastustoiminnan kanssa tunnistetaan asemaverkostossa, tiloissa ja hankinnoissa, eikä niinkään toiminnan 

kehittämisessä muuttuneen toimintaympäristön tarpeisiin

• Pelastustoiminta näkee ensihoidon synergiat laajoina ja ne tulisi säilyttää: kun pelastustoiminta ja ensihoito on rakennettu tiiviisti yhteen, 

voidaan moniammatillisella yhteistyöllä tuottaa palvelua pienelläkin paikkakunnalla riittävin resurssein. Lisäksi ensivastetoiminnan ja ensihoidon 

osaamisen välillä on vahva synergia, mikä on olennainen ylläpitämään pelastajien ensivasteosaamista

• Sairaanhoitopiirien näkökulmasta ensihoito on tiiviisti osa terveystoimea, jolloin ensihoitoa on myös tarkoitus kehittää osana 

päivystyksellistä hoitoketjua: kehittämisen näkökulmasta suuntausta tukee kohteessa annettavan hoidon kehittäminen ja oman toiminnan 

kasvattaminen, lisäksi synergiaa tunnistetaan henkilöstön laajemmalla hyödyntämisellä yli yksikkörajojen esim. päivystyksen ja ensihoidon välillä

• Toisaalta pelastuslaitokset ja yksityiset toimijat kokevat, että he jakavat saman vision ensihoidon tulevaisuuden suunnasta ja haluavatkin 

olla mukana tässä kehitystyössä: pelastustoiminnan osalta eduksi koetaan turvallisuusnäkökulman mukaan tuominen ja yksityisten toimijoiden 

osalta nopeasti mukautuvat palvelutuotanto esim. kohteessa annettavan hoidon kehittämiseen siltä osin kun kilpailulainsäädäntö sen mahdollistaa1

Palvelutuotannon 

organisoiminen

Yksityisten 

toimijoiden 

hyödyntäminen

Ensihoidon 

synergiat

Visio ensihoidon 

tulevaisuudesta
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Näkökulmat
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Ohjaavat viranomaiset näkevät hyvinvointialueuudistuksen mahdollisuutena 

kehittää ensihoitopalvelua nykyistä kokonaisvaltaisemmin

Lähde: sosiaali- ja terveysministeriön ja sisäministeriön haastattelut

Sosiaali- ja terveysministeriö Sisäministeriö

• Ohjaavat viranomaiset jakavat käsityksen, että ministeriöiden valtakunnallista yhteistyötä tulisi tiivistää nykyisestä: valtakunnallisen yhteistyön 

tiivistämisellä luodaan yhteinen pohja tulevien hyvinvointialueiden järjestämisen ohjaukselle

• Ohjaavat viranomaiset näkevät hyvinvointialueuudistuksen mahdollisuutena kehittää toimintaan laaja-alaisemmin ja 

kustannustehokkaammin: järjestelmän johtamisen näköala selkeytyy, kun toimitaan saman organisaation alaisena

• Sosiaali- ja terveysministeriö painottaa, että uudelle toiminta-alustalle siirtymisen yhteydessä on olennaista arvioida nykyisiä

rakenteita ja niiden toimivuutta: uudelle toiminta-alustalle siirtymisessä ei tule suojella vanhoja toimimattomia rakenteita, vaan alustalle 

siirtyminen tulee ajatella mahdollisuutena kehittää toimintaa potilaan edun ja kokonaishoitoketjun näkökulmasta

• Ohjaavat viranomaiset tuovat esiin eri näkökulmia liittyen ensihoidon synergioihin, jotka ovat linjassa ensihoidon toimijoiden näkemysten 

kanssa:

• Sisäministeriö korostaa henkilöstön yhdenmukaisen osaamisen ja koulutuksen tuomaa synergiaa pelastustoiminnan kansalliseen 

yhteiskäyttöön, kuten suuronnettomuustilanteisiin: nykyjärjestelmässä pelastustoiminnan synergia lähtee toiminnan ja 

kustannustehokkuuden näkökulmasta siitä, että henkilöstö pystyy ensin hoitamaan ensivasteen ja sen jälkeen tarvittaessa ensihoidon

• Sosiaali- ja terveysministeriö korostaa ensihoidon synergiaa muuhun soteen päin: ensihoito on keskeinen osa muuta sotea, eikä

ensihoidon järjestämisvastuuta voida ajatella vain tuottajien valintana – potilaan näkökulmasta (esim. ikääntyneet ja moniongelmalliset 

potilaat) ensihoidolla on useita rajapintoja muihin sotepalveluihin

Yhteistyötä tulee 

tiivistää

Hyvinvointialue-

uudistus 

mahdollistaa 

toiminnan 

kehittämisen

Ensihoidon 

synergioihin 

liittyen ohjaavat 

viranomaiset 

korostavat eri 

näkökulmia

1

2

3

Näkökulmat

53



Kehitystarpeet tulisi huomioida alueellisessa ja valtakunnallisessa 

valmistelussa

54
.

Lähde: sairaanhoitopiirien, pelastuslaitoksien ja yksityisten toimijoiden haastattelut.

Ensihoitopalvelun 

rahoitusmallilta 

toivotaan uudistusta

1

Palvelutasojen 

mittaamiseen 

toivotaan 

vaikuttavuuden 

mittareita

Alueellisesti yhteinen 

visio 

ensihoitopalvelulle 

luotava

2

3

• Nykyinen ensihoitopalvelun rahoitusmalli on ristiriitainen toimintaympäristön tarpeiden kanssa, eikä 

sen koeta tukevan ensihoitopalvelun tavoitteellista kehittämistä

➢ Ensihoitopalvelun ja sairaankuljetuksen monikanavarahoitus tulee uudistaa riippumatta sosiaali-

ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksesta

• Palvelutason mittaamisen tietotuotanto ja mittaamiseen hyödynnetyt mittarit eivät vastaa nykypäivän 

tarpeisiin. Tavoittamisviiveen mittaaminen koetaan tärkeäksi kuvastamaan järjestelmän resurssia, mutta 

tämän lisäksi tarvitaan tietoa potilaan saamasta hoidosta ja kokonaispalvelun vaikuttavuudesta

➢ Palvelutasojen mittaamisen tietotuotantoa ja mittareita kehitettävä valtakunnallisesti

• Osassa alueita ensihoidossa toimivien toimijoiden kesken ei ole yhteistä visiota ensihoitopalvelun 

tavoitteista ja ensihoidon tuottamisesta, jolloin myöskään palveluketjuja ei suunnitella 

kustannustehokkaasti 

➢ Ensihoitopalvelun yhteinen visio ja tavoitetila luotava, ja pyrittävä synergioiden saavuttamiseen 

sekä sote-palvelujen että pelastustoimen muun toiminnan kanssa. Tarve korostuu erityisesti 

Uudellamaalla.

Hyvinvointialue-

uudistus luo uusia 

mahdollisuuksia 

toiminnan 

kehittämiseen

Huomioitavia näkökulmia valmisteluvaiheeseen

• Hyvinvointialueuudistuksen myötä sosiaali- ja terveydenhuolto ja pelastustoimi ovat samaa 

oikeushenkilöä (pl. Uudenmaan erillisratkaisu) ja saman ohjauksen alaisena, mikä mahdollistaa 

synergioiden hyödyntämisen molempiin suuntiin

➢ Hyvinvointialueuudistuksen potentiaali ensihoitopalvelun toiminnan kehittämiseen ja 

synergioiden hyödyntämiseen on syytä tunnistaa osana alueellista valmistelua. Myös synergiat 

varautumisessa ja valmiudessa tärkeä huomioida.

4



Sisällysluettelo

1 Yhteenveto

2 Ensihoidon järjestämisen nykytila valtakunnallisesti

3 Ensihoidon nykytila ja tulevaisuuden suunnitelmat sairaanhoitopiireittäin

4 Liitteet



Liite 1: Ensihoitopalvelun volyymien, palvelutason ja tuotantorakenteen 

tarkastelu pohjautuu STM:n Hätäkeskuslaitokselta saamaan dataan

56

•Ensihoitopalvelun tehtävävolyymit ovat Hätäkeskuslaitoksen välittämiä ensihoitopalvelun tehtävien hälytysmääriä 

vuosilta 2018–2020 
- Tässä selvityksessä tehtävähälytysten määriä tarkastellaan sairaanhoitopiiritasolla, minkä lisäksi tehtävien hälytysmääriä tarkastellaan 

riskialueluokittain sekä kiireellisyysluokittain

• Tehtävien hälytysmäärät perustuvat STM:n sairaanhoitopiireiltä keräämiin tietoihin, jotka on koostettu summatasolle

•Tehtävien hälytysmäärien lisäksi on kerätty tiedot tavoittamisajan toteuman mediaanista sekä 90. persentiilistä

kiireellisyysluokittain sekä riskialueluokittain

•Huom. Ensihoidossa tehtävähälytyksien määrä on yksi näkökulma volyymien tarkasteluun. Yksi hälytys voi johtaa 

siihen, että useampi yksikkö on samalla tehtävällä, ja tässä tehtäväjärjestelyssä kenttäjohdolla on merkittävä rooli 

käytännön arjessa

•Ensihoitopalvelun suunniteltu palvelutaso, jota tässä selvityksessä tarkastellaan, pohjautuu sairaanhoitopiirien 

vahvistamiin ensihoitopalvelun ajantasaisiin palvelutasopäätöksiin. Palvelutasopäätöksissä tulee kuvata 

sairaanhoitopiirin tavoiteaika hälytyksestä kohteeseen saapumiseen kiireellisyys- ja riskialueluokittain

• Tehtävähälytyksillä ja toteutuneilla tavoittamisajoilla tarkastellaan sitä, kuinka nopeasti ensihoito saapuu 

tapahtumapaikalle, mutta ne eivät kuvaa vielä potilaaseen kohdistuvia toimia tai potilaan saamaa hyötyä

•Ensivastetehtävien tehtävävolyymit on kerätty pelastustoimen PRONTO-järjestelmästä vuosilta 2017–2020: 

https://prontonet.fi/Pronto3/online1/OnlineTilastot.htm#

Data sisältää ensihoidon tehtävähälytykset ja tehtävien toteutuneet tavoittamisajat

https://prontonet.fi/Pronto3/online1/OnlineTilastot.htm


Liite 2: Selvityksen haastateltiin kaikki Suomen sairaanhoitopiirit, 

pelastuslaitokset ja kaksi ensihoidossa toimivaa yksityisiä toimijaa

1) Susanna Wilen ei päässyt osallistumaan haastettuun. 2) Kaius Kaartinen ei päässyt osallistumaan haastatteluun.3) Harri Setälää ei tavoitettu.

Sairaanhoitopiirien haastattelut pidettiin pääosin erva-alueittain, pelastuslaitokset haastateltiin yksittäin

SHP Henkilö

HYKS

-erva

Kymsote Janne Wall

Kymsote Petri Loikas

Eksote Jan-Erik Palviainen

Eksote Pekka Korvenoja

PHHYKY Sami Rive

PHHYKY Timo Jama

HUS Anu Miettinen

HUS Niko Neuvonen

HUS Katja Peräjoki

HUS Markku Kuisma

HUS Tom Silfast

OYS-

erva

Soite
Jukka-Pekka 

Koskela

Kainuu Marko Hoikka

LSHP Petra Portaankorva

LSHP Michael Azbel

PPSHP Matti Martikainen

KYS-

erva

KYS Jouni Kurola

KYS Tarja Poikkeus

KSSHP Tomi Kavasmaa

Siunsote1 Petteri Hakkarainen

Sosteri Simo Nuopponen

Essote Marko Pylkkänen

Essote Janne Kuusela

SHP Henkilö

TAYS

-erva

Tays2 Sanna Hoppu

Tays Anssi Aunola

EPSHP Jari Jokilehto

EPSHP Heini Elo

KHSHP Lasse Hakala

KHSHP Markku Grönroos

TYKS

-erva

Satakunta Ari Nikki

Satakunta Vesa Lund

Vaasa Taneli Väyrynen

Vaasa Risto Vesanto 

Varsinais-

Suomi
Timo Iirola

Varsinais-

Suomi
Tomi Nieminen 

Erva-alueiden haastattelut

Pelastuslaitos Henkilö

Etelä-Karjalan pelastuslaitos Erkki Hokkanen

Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos3 -

Etelä-Savon pelastuslaitos Seppo Lokka

Helsingin pelastuslaitos Kari Porthan

Itä-Uudenmaan pelastuslaitos Peter Johansson

Jokilaaksojen pelastuslaitos Jarmo Haapanen

Kainuun pelastuslaitos Anssi Parviainen

Kanta-Hämeen pelastuslaitos Lasse Hakala

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren 

pelastuslaitos
Jaakko Pukkinen

Keski-Suomen pelastuslaitos Ville Mensala

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Marja Sopanen

Kymenlaakson pelastuslaitos Vesa Parkko

Lapin pelastuslaitos Markus Aarto

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Veli-Pekka Ihamäki

Oulu-Koillismaan pelastuslaitos Juha Ylilieto

Pirkanmaan pelastuslaitos Olli-Pekka Ojanen

Pohjanmaan pelastuslaitos Tom Smedlund

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos Markus Viitaniemi

Pohjois-Savon pelastuslaitos Jukka Hartikainen

Päijät-Hämeen pelastuslaitos Jenni Eskola

Satakunnan pelastuslaitos Pekka Tähtinen 

Varsinais-Suomen pelastuslaitos Vesa Jyrkkänen

Pelastuslaitoksien haastattelut
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Yksityisten toimijoiden 

haastattelut

Yritys Henkilö

Med Group Oy Janne Aaltonen

Tunturihoito Petteri Hirsikangas

Osaa 1. toimijoiden 

yhteyshenkilöistä ei 

tavoitettu (9Lives, 

Ysikymppi ja Ikaalisten 

ambulanssipalvelut)

Ministeriöiden haastattelut

Henkilö

Sisäministeriö
Kimmo Kohvakka

Pasi Ryynänen

Rami Ruuska

Sosiaali- ja 

terveys-

ministeriö

Kari Hakari

Sirkku Pikkujämsä

Lasse Ilkka




